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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pelayanan pemenuhan 

pesanan yang telah dilaksanakan oleh produsen produk air minum ASA terhadap kepuasan dari 

retailer dalam rangka pelaksanaan proses supply chain downstream, berdasarkan variabel 

pesanan pembelian, pengiriman pesanan, kontrol persediaan, dan penjualan & pengembalian. 

Hasil dari pengukuran pengaruh tersebut dijadikan sebagai bahan evaluasi kemudian diberikan 

tahapan-tahapan peningkatan layanan order fulfillment dalam rangka memaksimalkan layanan 

perusahaan untuk menjaga hubungan dengan retailer. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian explanatory, yaitu penelitian yang menjelaskan hubungan antar variabel dari proses 

order fulfillment tersebut terhadap kepuasan retailer. Analisa yang digunakan adalah analisa 

kuantitatif dengan statistik inferensial. Data primer yang dijadikan bahan analisa berasal dari 

18 responden pemilik retail yang memiliki MoU dengan produsen air minum dalam kemasan 

ASA Jasa Tirta. 

 Berdasarkan hasil analisis data menggunakan metode analisis regresi berganda 

diketahui hasil bahwa variabel-variabel pemenuhan pesanan yaitu pesanan pembelian (X1), 

pengiriman pesanan (X2), kontrol persediaan (X3), dan penjualan & pengembalian (X4) 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Kepuasan Retailer (Y) dengan nilai Fhitung 

sebesar 8,864. Dari seluruh variabel bebas tersebut, variabel kontrol persediaan (X3) memiliki 

pengaruh paling besar terhadap kepuasan partner bisnis dengan nilai koefisien regresi sebesar 

0,453. 

 Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa produsen perlu mempertahankan kinerja 

kontrol persediaan dari produsen atas produk yang beredar di retail. Selain itu produsen juga 

perlu memberikan perbaikan internal perusahaan dengan tahapan optimalisasi supply chain 

management agar dapat mempertahankan dan mengembangkan hubungan dengan partner 

bisnis dalam jangka waktu panjang. 

 

Kata Kunci: Peningkatan Layanan, Order Fulfillment, Pemenuhan Pesanan, Supply 

Chain Management, Kepuasan Retailer, Business-to-Business, Produk Air 

Minum ASA 

 



1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Saat ini perusahaan tidak dapat menjalankan kegiatannya secara 

maksimal bila hanya berfokus pada aktivitas internal organisasi. 

Dibutuhkan pula sebuah integrasi atau kolaborasi hubungan kerjasama 

yang baik dengan pihak eksternal. Oleh karena itu diperlukan sebuah 

pengembangan integrasi antara organisasi dengan pihak eksternal untuk 

memperlancar kegiatan karena sebuah organisasi hidup dari interaksinya 

dengan lingkungan sekitar. Kondisi lingkungan sekitar tentu berdampak 

signifikan pada keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh organisasi. 

Hubungan kolaborasi dengan pihak eksternal dapat berwujud dalam 

berbagai fungsi manajemen organisasi. Salah satunya dalam fungsi 

produksi dan distribusi produk. Sejak tahun 90-an, trend yang 

mendominasi sistem produksi dan distribusi adalah supply chain 

management (SCM) atau manajemen rantai pasok. Menurut Toni Kristanto 

(2009:1) konsep dasar supply chain management adalah mempererat 

hubungan antara trading partners dimana tujuan utamanya adalah untuk 

menyediakan produk atau jasa yang tepat, pada tempat yang tepat, waktu 

yang tepat, dan pada kondisi yang diinginkan dengan tetap memberikan 

kontribusi yang besar bagi suatu usaha. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

supply chain management mengintegrasikan banyak pihak yang terlibat 
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dalam alur distribusi tersebut untuk menyampaikan produk dengan tepat 

kepada konsumen.  

Meskipun secara teori dijelaskan bahwa SCM dapat mempermudah 

proses distribusi namun realitanya banyak perusahaan dihadapkan pada 

berbagai macam masalah penyaluran produk. Seperti yang dikemukakan 

oleh Yousef Amer, Lee Luong, dan Lee Sang-Heon (2009) dalam jurnal 

internasional berjudul Case Study: Optimizing Order Fulfillment in A 

Global Retail Supply Chain bahwa salah satu kesulitan tersebut adalah 

bagaimana cara mengontrol produk yang disalurkan kepada pelanggan. 

Saat ini, penyaluran produk dari manufaktur kepada pelanggan lebih 

banyak dilakukan dengan menggunakan bantuan dari saluran distribusi 

dimana saluran distribusi ini merupakan salah satu bentuk dari supply 

chain management downstream. Menurut Fandy Tjiptono (2008:186) 

penggunaan saluran distribusi dimaksudkan untuk “memanfaatkan tingkat 

kontak atau hubungan, pengalaman, spesialisasi, dan skala operasi 

perusahaan principal dalam menyebarluaskan produk sehingga dapat 

mencapai pasar sasaran secara efektif dan efisien”. Gupta dan Randhawa 

(2008:257) menjelaskan bahwa sebuah pelaksanaan manajemen rantai 

pasok berkaitan dengan hubungan partnership yang mana di dalamnya 

membutuhkan sebuah penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan 

bersama. Dalam hubungan ini dibutuhkan sebuah keterbukaan dan 

komunikasi yang baik serta transparansi informasi. Hubungan manajemen 

rantai pasok harus berlandaskan pada kepercayaan, dimana hal tersebut 

dapat menjaga stabilitas hubungan rekanan jangka panjang.  
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Supply chain management downstream (SCM downstream) 

berkaitan erat dengan bagaimana perusahaan dapat memenuhi permintaan 

konsumen. SCM downstream atau rantai pasok hilir sendiri merupakan 

hubungan sambung menyambung atau proses aliran produk dari produsen 

ke konsumen yang melibatkan produsen dengan rekanan sebagai penyalur 

produk ke konsumen akhir. SCM downstream melibatkan beberapa pihak 

seperti agen, wholesaler, distributor, dan retailer, yang masing-masing 

memiliki peran tersendiri. Hubungan rantai pasok dari pabrik hingga ke 

konsumen akhir yang melibatkan banyak pihak membutuhkan suatu 

hubungan antar bisnis yang baik. Salah satu faktor penunjang dari 

pemelihara hubungan antar bisnis adalah bagaimana kemampuan dari 

produsen untuk memenuhi pesanan dari rekanan. Proses tersebut dikenal 

dengan proses pemenuhan pesanan atau order fulfillment process. Yousef 

Amer, Lee Luong, dan Lee Sang-Heon (2009) dalam jurnal internasional 

berjudul Case Study: Optimizing Order Fulfillment in A Global Retail 

Supply Chain menyatakan bahwa suatu proses pemenuhan pesanan akan 

menjadi maksimal bila memenuhi variabel-variabel waktu pengantaran, 

kualitas produk yang dipesan, kuantitas produk yang dipesan, dan kontrol 

persediaan.  

Supply chain management mencakup seluruh kegiatan bisnis baik itu 

manufaktur maupun jasa. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merupakan 

salah satu industri yang jaringan rantai pasoknya harus kuat dan baik karena 

air minum atau air layak konsumsi berpengaruh signifikan pada 

kesejahteraan dan kelancaran kehidupan sehari-hari masyarakat. 
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Keterbatasan akses akan air minum atau air bersih dapat menimbulkan 

keresahan dan kekhawatiran yang berdampak pada kondisi ekonomi, sosial, 

dan politik masyarakat tersebut (Nurdiansyah, 2010), sehingga proses 

distribusi dan akses masyarakat akan air minum dan air bersih perlu dijaga 

kelancarannya. 

Berkaitan dengan hal tersebut, kebutuhan akan air minum bagi 

masyarakat juga terus meningkat seiring dengan perkembangan jumlah 

penduduknya. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia 

mulai tahun 2004 – 2013 tetap terus meningkat. Namun untuk laju 

pertumbuhan penduduk sedikit mengalami penurunan pada tahun 2009 

yang pada awalnya 1,25% di tahun 2008 menjadi 1,22% di tahun 

berikutnya. Angka tersebut meningkat kembali pada tahun 2010 menjadi 

1,46% dan kemudian sedikit mengalami penurunan pada tahun berikutnya. 

Laju pertumbuhan yang cenderung menurun tetap tidak menurunkan jumlah 

penduduk Indonesia secara keseluruhan. Indonesia masih menempati 

peringkat ke 4 pada negara berpenduduk terbanyak di dunia. 
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Tabel 1.1 

Perkembangan Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk 

Indonesia Tahun 2004 – 2013 

 

 Sumber : Kompasiana Online (Diakses 31 Desember 12.15) 

Jumlah penduduk yang padat dan meningkat setiap tahunnya 

memberikan dampak langsung berupa peningkatan jumlah barang yang 

dikonsumsi. Hal ini cukup jelas terlihat pada kebutuhan sandang, tempat 

tinggal, komoditi produk pangan dan kebutuhan akan air minum. Produk-

produk tersebut merupakan sebuah kebutuhan dasar masyarakat sehingga 

permintaannya tidak akan menurun bahkan terus meningkat. Permintaan 

akan air minum membuka kesempatan bagi pengusaha untuk memproduksi 

produk air minum dalam kemasan. Menurut data ASPADIN (Asosiasi 

Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia), kebutuhan air minum 

secara nasional terus meningkat setiap tahun. Aspadin merangkum 

sepanjang tahun 2013 hingga 2014 kebutuhan AMDK nasional masing-

masing sebanyak 21,34 miliar liter dan 23,9 miliar liter. Sedangkan pada 

tahun 2015 diperkirakan permintaan akan produk air minum dalam kemasan 

sebanyak 26,53 miliar liter air. Tampak dari angka-angka tersebut 



6 
 

menunjukkan sebuah peningkatan yang cukup tinggi. Keadaan tersebut 

memberikan peluang industri produk air minum dalam kemasan, baik bagi 

pengusaha maupun unit bisnis pemerintahan. 

 

Tabel 1.2 

Grafik Kebutuhan Air Minum Dalam Kemasan di Indonesa 

 

Sumber : PT. Bareksa Portal Investasi Online 

Peluang industri produk air minum dalam kemasan dimanfaatkan oleh 

banyak pengusaha di Indonesia. Salah satu produk air minum dalam 

kemasan yang mencoba merambah industri air minum adalah ASA. ASA 

(Air Sehat Alami) merupakan salah satu produk dari unit bisnis Perum Jasa 

Tirta I Malang, dimana produk tersebut adalah sebuah bentuk diversifikasi 

bisnis dari perusahaan induknya yaitu Perum Jasa Tirta I yang aktivitas 

ditugaskan sebagai pengelola infrastruktur air. Meskipun terhitung baru dan 

cakupan pemasarannya belum luas dalam pasar air minum dalam kemasan, 
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peminat produk air minum ASA cukup banyak khususnya di wilayah 

Kabupaten Malang dan sekitarnya. Dalam proses pendistribusian, selain 

penjualan langsung kepada konsumen, AMDK ASA memanfaatkan retailer 

untuk memasarkan produk kepada konsumen.  

AMDK ASA yang berjalan sejak tahun 2008 saat ini dinilai sedang 

sangat membutuhkan saluran distribusi serta pemasaran yang baik dalam 

rangka usaha peningkatan penjualan. Dalam Annual Report Perum Jasa 

Tirta I Tahun 2014 tercatat bahwa realisasi pendapatan dari bisnis Air 

Minum Dalam Kemasan “ASA” pada 2014 sebesar Rp 3.786.000.000 atau 

75,7% dari RKAP atau 139,2% dari realisasi tahun 2013. Tidak tercapainya 

target pendapatan AMDK dinilai karena belum mapannya jaringan 

distribusi dan penjualan disertai kurangnya tenaga yang kompeten di bisnis 

AMDK. Untuk mengatasi permasalah tersebut pengembangan hubungan 

kerjasama rekanan hendaknya perlu ditindaklanjuti lebih jauh agar 

jangkauan pemasaran dari produk AMDK ASA tersebut menjadi lebih luas 

dan terjangkau oleh semua pihak.  

Berdasarkan kondisi yang telah dijelaskan sebelumnya maka 

peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Peningkatan 

Pelayanan Order Fulfillment Pada Proses Supply Chain Management 

Untuk Meningkatkan Kepuasan Retailer Dalam Hubungan Business-

to-Business  (Studi Pada Retail Produk Air Minum “ASA” Ber-MOU 

di Wilayah Malang Raya) 

 

 



8 
 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

permasalahan yang ingin dibahas adalah: 

1. Bagaimana variabel-variabel pemenuhan pesanan yaitu pesanan 

pembelian, pengiriman pesanan, kontrol persediaan, dan penjualan 

& pengembalian berpengaruh simultan dan parsial terhadap 

kelancaran hubungan business-to-business ? 

2. Bagaimana proses Supply Chain Downstream pada produk Air 

Minum ASA ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan parsial dari 

variabel pemenuhan pesanan (pesanan pembelian, pengiriman 

pesanan, kontrol persediaan, dan penjualan & pengembalian) dalam 

kelancaran hubungan business-to-business. 

2. Untuk mengetahui proses Supply Chain Downstream dari produk 

Air Minum ASA. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis, sebagai penambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai pengaruh secara simultan maupun parsial dari 

optimalisasi order fulfillment terhadap kepuasan dan kelancaran 

hubungan business-to-business antara anggota jaringan rantai pasok. 
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2. Bagi akademisi, sebagai referensi mengenai pentingnya optimalisasi 

order fulfillment terhadap kepuasan dan kelancaran hubungan 

business-to-business antara anggota jaringan rantai pasok. 

3. Bagi perusahaan, sebagai bahan evaluasi dan saran untuk 

meningkatkan pelayanan order fulfillment dalam rangka penciptaan 

iklim yang kondusif bagi aktivitas distribusi produk. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

a. Case Study: Optimizing Order Fulfillment In A Global Retail Supply 

Chain, Yousef Amer, Lee Luong, dan Lee Sang Hoon, International 

Journal of Production Economics, 2009 

  Pada penelitian tersebut didemonstrasikan sebuah model yang 

menggunakan adaptasi dari Desain Six Sigma dan fuzzy logic untuk 

mengoptimalkan, memonitor, dan mengontrol proses pemenuhan pesanan 

dalam rantai pasok dari perusahaan retail global. Walaupun begitu 

perusahaan telah berpengalaman dalam menerapkan praktek Manajemen 

Rantai Pasok untuk menghindari kehabisan stok dari produk populer dan 

stok berlebih dari produk yang tingkat penjualannya rendah. Model 

optimasi pemenuhan pesanan menyajikan peningkatan integrasi dan 

kolaborasi rantai pasok antar rekanan rantai pasok melalui kontrol dan 

monitoring yang efektif dari variabel rantai pasok.  

Retail diangkat menjadi suatu topik penelitian karena merupakan 

salah satu anggota dalam jaringan rantai pasok yang kedudukannya paling 

dekat dengan konsumen. Hal ini berarti bahwa retail memegang peranan 

penting karena sebagai penyalur produk langsung ke tangan konsumen 

akhir. Dalam Supply Chain Management, retail berada paling ujung dalam 

jaringan setelah mendapat pasokan dari agen, wholesaler, maupun 

distributor. Berkaitan dengan hal tersebut maka hubungan antar jaringan 
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dalam rantai pasok harus dibuat sebaik dan selancar mungkin. Penelitian 

yang dilakukan oleh Yousef Amer, Lee Luong, dan Lee Sang Hoon 

dilakukan selama 4 bulan di Perusahaan Retail “A”. Retail A merupakan 

sebuah perusahaan retail berskala global yang memperkerjakan 90.000 

karyawan di 44 negara. Perusahaan A mempunyai sekitar 220 toko di 24 

Negara yang tersebar di Eropa, Amerika Utara, Asia, dan Australia. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa 47% dari outlet-outlet retail A hanya 

berfokus pada pengoptimalan kinerja internal tanpa mencoba meningkatkan 

hubungan antara mitra kerja dalam jaringan rantai pasok. Hal ini 

menyebabkan proses pendistribusian dan hubungan antar jaringan menjadi 

kurang optimal meskipun sudah menerapkan metode supply chain 

management dalam aktivitas produksi dan distribusinya. 

b. Relationship Quality as a Predictor of B2B Customer Loyalty, Papassapa 

Rauyruen, Kenneth E. Miller, Journal of Business Research, 2007. 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang 

bagaiamana kualitas hubungan dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan 

dalam konteks Business-to-business. Dalam penelitian ini diusulkan bahwa 

kualitas hubungan merupakan sebuah unsur loyalitas yang berada lebih 

tinggi di atas kepercayaan, komitmen, kepuasan, dan kualitas layanan. 

Dapat disimpulkan bahwa kualitas hubungan merupakan sebuah gabungan 

dari empat hal tersbeut di atas. Selain itu penelitian ini memberikan 

penjelasan yang lebih mendalam dari pengaruh kualitas hubungan pada 

loyalitas pelanggan melalui dua tingkat kualitas hubungan yaitu kualitas 
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hubungan dengan karyawan pemasok dan hubungan dengan pemasok itu 

sendiri.  

Dalam penelitian ini digunakan layanan jasa pengiriman paket di 

Australia dan UKM di Australia sebagai pelanggan dari layanan jasa 

pengiriman paket tersebut sebagai objek penelitian. Dari kuisioner yang 

telah disebar didapatkan 306 jawaban responden yang layak untuk diolah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat dimensi kualitas hubungan 

berpengaruh pada loyalitas pelanggan dalam konteks B2B. Kemudian 

mayoritas responden setuju jika kualitas hubungan dengan konsumen B2B 

pada tingkat organisasi dirasa lebih menimbulkan sebuah loyalitas 

daripada kualitas hubungan dengan tingkat staf atau karyawan. 

c. Product and Relationship Quality Influence on Customer Commitment 

and Loyalty in B2B Manufacturing Relationship, Tomaz Cater, 

Barbara Cater, Industrial Marketing Management, 2010 

Penelitian ini meneliti bagaimana produk dan kualitas hubungan 

berpengaruh pada komitmen konsumen bersamaan dengan gabungan dari 

keduanya dalam mempengaruhi loyalitas konsumen B2B. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kualitas produk mempengaruhi komitmen dari 

konsumen. berkenaan dengan kualitas hubungan, dimensi sosial seperti 

kepercayaan dan kerjasama berpengaruh lebih besar dibandingkan dengan 

dimensi teknis seperti transfer pengetahuan dan adaptasi. Dari penelitian 

ini diketahui bahwa sisi emosional (komitmen afektif) memberikan faktor 

pendorong loyalitas yang lebih besar dibandingkan dengan sisi rasional 
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atau teknis dalam motivasi konsumen konteks B2B untuk melanjutkan 

hubungan kerjasama antar bisnis dalam sebuah jaringan. 

d. Analis Pengaruh Penerapan Manajemen Rantai Pasokan Pada 

Distribusi Fisik Produk Nestle Untuk Meningkatkan Pelayanan 

Kepada Pelanggan (Studi Pada Outlet Nestle Partner PT. Padmatirta 

Wisesa di Kota Malang), Ida Yulianti, Universitas Brawijaya, 2009 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan 

manajemen rantai pasok terhadap distribusi fisik produk Nestle. Variabel 

yang digunakan dalam penelitian tersbeut adalah transportasi ke vendor, 

utang dan piutang usaha, pergudangan, pemenuhan pesanan, dan berbagi 

infromasi pelanggan, dalam meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian explanatory dengan 

analisis kuantitatif untuk menjelaskan dan menggambarkan hubungan 

antar variabel dalam manajemen rantai pasok terhadap pelayanan kepada 

pelanggan.  

Hasil dari penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda 

menunjukkan bahwa dari variabel-variabel manajemen rantai pasok yaitu 

transportasi ke vendor (X1), utang dan piutang usaha (X2), pergudangan 

dan tingkat persediaan (X3), pemenuhan pesanan (X4), dan informasi 

pelanggan (X5) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y) yaitu 

pelayanan pelanggan dengn nilai Fhitung 34,168. Dari penelitian tersebut 

ditemukan bahwa variabel pemenuhan pesanan (X4) memiliki pengaruh 

dominan terhadap pelayanan kepada pelanggan. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa pemenuhan pesanan menjadi pengaruh utama dalam 
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meningkatkan kepuasan pelayanan pelanggan, sehingga proses pemenuhan 

pesanan harus diperhatikan dan dijaga kelancarannya. 

e. Optimasi Produktivitas Pada Proses Pembuatan Dancow Inst Growth 

Plus 26% Fat VP Bulk Dengan Menggunakan Metode Suppy Chain 

Management, Tony Kristanto, Universitas Brawijaya, 2009. 

  Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan produktivitas dalam 

proses produksi dari salah satu produk susu Nestle menggunakan Supply 

Chain Management. Tujuan dari penelitian ini adalah mengoptimalkan 

produksi produk Susu Dancow Inst Growth Plus 26% Fat VP Bulk  dengan 

tidak hanya memanfaatkan potensi internal namun juga eksternal. Potensi 

eksternal ini membutuhkan adanya suatu integrasi supply chain 

management agar dapat berkembang dengan kinerja yang tinggi. Integrasi 

ini melibatkan seluruh jaringan pada supply chain sehingga diperlukan 

sebuah supply chain management untuk mengoptimalkan potensi 

eksternal.  

  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, 

atau lukisan secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Berkaitan dengan hal 

tersebut penelitian ini menghitung beberapa unsur biaya persediaan seperti 

biaya penyimpanan, biaya kekurangan persediaan, biaya pemesanan, dan 

biaya pembelian. Selain itu penelitian ini juga melalui tahapan 

optimalisasi. Tahapan optimalisasi dari SCM dilakukan dalam dua tahap 

yaitu tahap keunggulan internal yang meliputi sumber pembelian dan 
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logistik serta tahap eksternal yang meliputi keunggulan jaringan dan 

kepemimpinan dalam industri.  

  Hasil penelitian tersebut menunjukkan biaya penyimpanan sebesar 

Rp 30.603.694 , biaya kekurangan persediaan tidak dihitung karena 

perusahaan tidak mengalami kekurangan persediaan, biaya pemesanan 

sebesar Rp 72.000.000 , biaya pembelian sebesar Rp 317.311.944.700 , 

sehigga total jumlah biaya persediaan adalah Rp 317.414.548.400. 

Sedangkan hasil dari pelaksanaan metode dan strategi SCM menyebabkan 

biaya persediaan berkurang sebesar 14,4%. Dari hasil tersebut 

menunjukkan bahwa pelaksanaan supply chain management dapat 

meningkatkan produktivitas produksi. 

2.2. Manajemen Operasional 

Manajemen operasional merupakan sebuah induk bagian dari 

kegiatan produksi dan operasi. Kegiatan produksi sendiri adalah kegiatan 

untuk menciptakan sebuah produk baik itu barang maupun jasa yang 

nantinya akan disampaikan kepada konsumen. Dalam melakukan sebuah 

produksi, seluruh sumber daya perusahaan diberdayakan untuk 

menghasilkan output produk yang memiliki nilai tambah dan manfaat bagi 

konsumen (Prasetya & Lukiastuti, 2009:1). Menurut Heizer & Render 

(2008), produksi atau operasi adalah proses penciptaan produk jasa melalui 

proses transformasi input menjadi output. Sedangkan Chase et al (2006) 

menjelaskan manajemen operasi jasa sebagai serangkaian kegiatan yang 

terdiri dari desain, operasi, dan perbaikan sistem yang menciptakan dan 
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menyampaikan produk dan jasa atau pelayanan  tersebut kepada 

konsumen. 

Jika selama ini fungsi pemasaran dan keuangan yang lebih sering 

dibahas mengingat pentingnya kedua hal tersebut, perlu ditelisik kembali 

bahwa fungsi operasi maupun produksi juga tidak kalah pentingnya dalam 

menjalankan suatu bisnis maupun organisasi itu sendiri. Seperti yang 

dijelaskan pada ranah bidang manajemen bahwa seluruh fungsi-fungsi 

manajemen berkoordinasi dan saling mendukung dalam menjalankan suatu 

bisnis. Manajemen bisnis tidak akan berjalan bila salah satu fingsinya tidak 

ada atau dihilangkan. Masing-masing fungsi memiliki tugas dan peran 

pentingnya sendiri. 

Gambar 2.1 

Hubungan Fungsi Manajemen Operasi dengan Lingkungan 

 
Sumber : Prasetya & Lukiastuti (2009:5) 

Seperti halnya pemasaran dan keuangan, kegiatan operasi 

merupakan bagian dari fungsional perusahaan yang memiliki tanggung 

jawab jelas pada sebuah manajemen bisnis. Ariani (2011:3) menjelaskan, 

manajemen operasi berkaitan dengan pengelolaan semua proses individu 

agar berjalan seefektif mungkin. Dalam fungsi operasi terdapat 3 jenis 

keputusan manajemen yaitu: 
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a. Keputusan Strategik (Jangka Panjang) 

Keputusan ini mempengaruhi keefektifan perusahaan atau organisasi dalam 

jangka panjang karena dijadikan sebuah patokan dalam melaksanakan 

kegiatan operasi jangka menengah maupun jangka pendek. Untuk itu 

keputusan dalam level strategik ini harus seiring dengan strategi korporasi. 

b. Keputusan Taktik (Jangka Menengah) 

Perencanaan jangka menengah meliputi penjadwalan bahan baku, 

perencanaan tenaga kerja, dan perencanaan-perencanaan lain yang 

mendukung tercapainya sasaran jangka panjang. 

c. Perencanaan dan Pengendalian Jangka Pendek 

Dalam keputusan ini direncanakan sebuah kegiatan dalam skala harian atau 

mingguan, kemudian prioritas penyelesaian pekerjaan, serta siapa yang 

bertanggung jawab akan suatu pekerjaan tersebut. Inti dalam poin ini adalah 

perencanaan seluruh kegiatan yang dilakukan per-hari. 

Menurut Ariani (2011:2) pengertian manajemen operasi sering 

rancu dengan dengan penelitian operasi (operation research), sains 

manajemen (management science) dan perancangan industrial (industrial 

engineering). Perbedaan dari istilah-istilah tersebut adalah bahwa 

manajemen operasi merupakan sebuah bidang dan fungsi dalam manajerial 

perusahaan, sedangkan penelitian operasi dan sains manajemen adalah 

metode kuantitatif atau alat untuk mengambil keputusan pada seluruh 

bidang, dan perencanaan industrial ketentuan-ketentuan dalam bidang 

perancangan. Berkaitan dengan hal tersebut, manajer operasional dalam 
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kegiatannya mengelola aktivitas produksi yang membutuhkan alat-alat 

tersebut untuk mengambil suatu keputusan. 

Operasional dan manajemen operasi juga didefinisikan sebagai 

proses transformasi. Hal ini dikarenakan dalam manajemen operasi 

dilakukan sebuah perubahan dari input menjadi output dan nilai dari 

produk tersebut akan bertambah. Proses berubahnya material input 

tersebutlah yang dinamakan sebuah transformasi. Input tersebut dapat 

berupa bahan baku mentah dan setengah jadi maupun pelanggan sendiri 

jika produk perusahaan tersebut adalah sebuah jasa. Ariani (2011:3) 

mengkategorikan proses transformasi menjadi:  

a. Fisikal (dalam perusahaan manufaktur) 

b. Lokasi (dalam perusahaan transportasi) 

c. Pertukaran (dalam perusahaan retail) 

d. Penyimpanan (bidang pergudangan) 

e. Fisiologikal ( bidang kesehatan) 

f. Informasional (bidang komunikasi) 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran utama dari 

operasi adalah menciptakan sebuah nilai. Kemudian untuk proses 

transformasi, hal tersebut berlangsung sepanjang kegiatan rantai nilai dari 

pemasok hingga kepada konsumen. Proses dari transformasi dapat 

dijelaskan pada Gambar 2.2 berikut. 
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Gambar 2.2 

Operasi Sebagai Fungsi Transformasi 

 

Sumber : Russel & Taylor, 2009 (Dalam Ariani, 2011) 

 

2.3. Pelayanan 

Menurut H. A. S. Moenir (2000:1617) pelayanan didefinisikan 

sebagai suatu proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain 

secara langsung. Dalam beberapa literatur definisi pelayanan sering 

disamakan dengan jasa, seperti yang dikemukakan oleh Philip Kotler 

dalam Fandy Tjiptono (1997:2324) yang mendefinisikan pelayanan atau 

jasa sebagai tindakan yang ditawarkan suatu pihak kepada pihak lainnya 

yang sifatnya tidak berbentuk fisik dan tidak menghasilkan kepemilikan 

tertentu. 

Menurut Kamus Ekonomi Winardi (1999:93) dinyatakan bahwa 

pelayanan adalah bentuk pemberian layanan yang diberikan oleh produsen 

baik terhadap pengguna barang diproduksi maupun jasa yang ditawarkan.  

Kemudian menurut Assauri (1999 : 149) definisi pelayanan adalah bentuk 

pemberian yang diberikan oleh produsen baik terhadap pelayanan barang 

yang diproduksi maupun terhadap jasa yang ditawarkan guna memperoleh 

minat konsumen, dengan demikian pelayanan mempengaruhi minat 
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konsumen terhadap suatu barang atau jasa dari pihak perusahaan yang 

menawarkan produk atau jasa. Apabila pelayanan yang ditawarkan 

perusahaan sesuai dengan keinginan konsumen maka produk atau jasa 

yang ditawarkan akan dibeli. Sedangkan bila terjadi pelayanan yang tidak 

sesuai dengan keinginan konsumen maka dapat dipastikan produk atau jasa 

tersebut kurang diminati konsumen. 

2.3.1. Kualitas Pelayanan 

Menurut Goetsch dan Davis (Tjiptono, 2008 : 81) bahwa kualitas 

pelayanan adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk jasa, 

proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi ekspektasi 

pelanggan. Sedangkan menurut Hary (Tjiptono 2008 : 90) definisi dari 

kualitas pelayanan merupakan suatu proses atau aktvitas yang dilakukan 

oleh perusahaan yang dapat dirasakan secara langsung hasilnya, yang pada 

akhirnya memenuhi harapan pelanggan.  

Menurut penelitian dari The National Council of Physical 

Distribution Management, ditemukan tiga kategori elemen – elemen 

pelayanan pelanggan yaitu : 

a. Pre-transaction Element (Elemen Sebelum Transaksi) 

Sebelum transaksi terjadi, penyedia layanan memberikan suasana yang 

bersahabat dan nyaman bagi pelanggan untuk menarik dan 

mempersuasif. Dapat diwujudkan dengan pemberian ekstra pelayanan 

untuk keadaan-keadaan darurat tertentu. Pada tahap ini perusahaan 

mempunyai kesempatan untuk membentuk hubungan dengan 

konsumen. Hal ini dapat dilakukan dengan menginformasikan produk 
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pada konsumen dan menciptakan kepercayaan pada konsumen atas 

produk yang ditawarkan. 

b. Transaction Element (Elemen Saat Transaksi) 

Elemen yang berkaitan dengan semua hal yang secara langsung 

merupakan hasil dari pengiriman produk pada pelanggan, penentuan 

tingkat persediaan, pemilihan mode transportasi dan prosedur proses 

pemesanan. Elemen tersebut akhirnya berpengaruh pada waktu 

pengerjaan, akurasi pemenuhan pesanan, serta kondisi barang dan 

ketersediaan barang. Pada fase ini perusahaan harus tetap menjaga 

kualitas pelayanan. Agar konsumen tetap menjadi pelanggan setia. 

Komunikasi pada fase ini sangat penting sebab pada fase ini konsumen 

membutuhkan informasi lebih banyak lagi akan produk yang dibeli. Jika 

pihak pihak perusahaan tidak memahami tentang produk yang 

ditawarkan bisa saja konsumen beralih pada perusahaan lain. 

c. Post Transaction Element (Elemen Setelah Transaksi) 

Pada fase ini perusahaan diharapkan mendengar atau menanggapi 

keluhan dari pihak konsumeen atas produk yang telah dibeli. Poin ini 

mewakili sejumlah pelayanan yang dibutuhkan untuk mendukung 

produk di lapangan untuk melindungi pelanggan dari produk cacat, 

menyediakan tempat untuk barang yang akan diperbaiki, pengemasan, 

dan menangani keluhan dan pengembalian. Hal ini terjadi setelah 

transaksi tetapi perlu direncanakan jauh sebelum transaksi dilaksanakan. 
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2.3.2. Unsur Pelayanan 

Dalam memberikan sebuah pelayanan yang baik dan menimbulkan 

sebuah loyalitas pelanggan maka hendaknya penyedia jasa memenuhi 

layanannya dengan 5 unsur pelayanan, yaitu: 

a. Cepat 

Hal ini diartikan sebagai waktu tunggu dari konsumen untuk 

mendapatkan produk sesuai dengan yang diinginkan. Konsumen tidak 

hanya memperhitungkan harga dari produk namun juga kecepatan dari 

pelayanan itu sendiri 

b. Tepat 

Selain kecepatan dalam memberikan layanan, penyedia jasa juga harus 

menjamin ketepatan dari produk yang diinginkan konsumen.  

c. Aman 

Penyedia jasa harus dapat memberikan rasa aman kepada konsumen 

baik itu keamanan fisik maupun psikologis. Adanya rasa aman dari 

konsumen dapat menimbulkan pembelian berulang dan loyalitas 

konsumen. 

d. Ramah 

Penyedia jasa hendaknya dapat bersikap profesional untuk dapat 

memberikan keramahan kepada konsumen. Keramahan juga akan 

berpengaruh pada pembelian berulang oleh konsumen 

e. Nyaman 

Kenyamanan konsumen dapat diwujudkan dari berbagai macam 

sumber seperti situasi tempat penyedia jasa maupun dari prosedur yang 
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tidak berbelit. Hal tersebut akan menimbulkan kenyaman konsumen 

dalam bertransaksi. 

 

2.4. Supply Chain Management 

Sebelum berbicara mengenai manajemen rantai pasok atau supply 

chain management maka perlu dipahami dulu apakah rantai pasok itu 

sendiri. Rantai pasok atau Supply Chain menurut Stevenson (2014:130) 

adalah urutan organisasi, fasilitas, fungsi, dan aktivitas, yang terlibat dalam 

produksi dan pengiriman suatu produk atau jasa. Sedangkan Hugos 

(2003:2-3) menjelaskan beberapa definisi dari rantai pasok yaitu: 

a. Rantai pasok adalah penyelarasan perusahan-perusahaan yang 

mendistribusikan produk atau jasa ke pasar konsumen (Lambert, 

Stock, dan Ellram dalam Hugos, 2003:2) 

b. Rantai pasok terdiri dari seluruh tahapan yang terdapat pada 

jaringan, baik langsung maupun tidak langsung dalam rangka 

memenuhi kebutuhan konsumen. Rantai pasok tidak hanya terdiri 

dari produsen dan pemasok, namun juga transporter, gudang, 

pengecer, dan konsumen tersebut sendiri (Chopra dan Meindl, 

dalam Hugos, 2003:2) 

c. Rantai pasokan adalah jaringan fasilitas dan pilihan distribusi yang 

melakukan fungsi pengadaan material, transformasi dari bahan 

mentah hingga menjadi barang setengah jadi dan bahan jadi, dan 

distribusi dari produk jadi tersebut kepada konsumen. (Ganeshan 

dan Harrison dalam Hugos, 2003:3) 
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Selain itu, Pujawan dan Mahendrawathi (2010) menjelaskan rantai 

pasok sebagai jaringan fisik dari perusahaan yang terlibat dalam proses 

pasokan bahan baku, memproduksi barang maupun mengirimkannya ke 

pemakai akhir. Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa rantai pasok adalah sebuah jaringan dari pihak-pihak yang 

bekerjasama dalam proses produksi sebuah barang atau jasa hingga proses 

penyampaian produk tersebut langsung ke tangan konsumen akhir. 

Setelah mengulas beberapa definisi dari rantai pasok maka dapat 

didefinisikan apakah manajemen rantai pasokan tersebut.  

Menurut Mentzer, et al (Dalam Hugos, 2003:3) Supply Chain 

Management  adalah: 

“The systemic, strategic coordination of the traditional business 

function and the tactics across these business functions within a particular 

company and across business within the supply chain, for the purposes of 

improving the long-term performance of the individual companies and the 

supply chain as a whole” 

“Manajemen rantai pasok adalah sebuah sistem, koordinasi strategis 

dari fungsi bisnis tradisional dan taktik dari seluruh fungsi bisnis dalam 

sebuah perusahaan tertentu dalam suatu rantai pasokan, yang bertujuan 

untuk meningkatkan kinerja jangka panjang dari masing-masing 

perusahaan dan rantai pasokan secara keseluruhan” 

Kemudian kembali Hugos (2013:4) menyimpulkan pengertian 

tersebut menjadi: 
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“Supply chain management is the coordination of production, 

inventory, location, and transportation among the participants in a supply 

chain to achieve the best mix of responsiveness and efficiency for the 

market being served” 

“Manajemen rantai pasok adalah koordinasi dari produksi, 

persediaan, lokasi, dan transportasi dalam anggota jaringan rantai pasok 

untuk mencapai suatu pelayanan yang responsif dan efisien dalam 

penyampaian produk kepada pasar (konsumen)” 

Menurut Stevenson (2014:130) manajemen rantai pasokan atau 

supply chain management adalah koordinasi strategis terhadap fungsi-

fungsi bisnis dalam sebuah organisasi bisnis dan di sepanjang rantai 

pasokannya dengan tujuan untuk mengintegrasikan manajemen pasokan 

dan permintaan. Selain definisi supply chain management diatas, 

Agustinus memberikan pengertian dari manajemen rantai pasok yaitu 

Supply chain management adalah setiap mata rantai persediaan baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi permintaan pelanggan. 

(Chopra dan Meindl dalam Agustinus, et. Al., 2008:8-9). 

Kemudian yang terakhir penjelasan mengenai definisi dari Supply 

chain management dikemukakan oleh Naslund (2010:11) yaitu supply chain 

management adalah pengelolaan jaringan hubungan dalam perusahaan dan 

interdependen organisasi dan unit bisnis yang terdiri dari pemasok bahan, 

pembelian, fasilitas produksi, logistik, pemasaran, dan sistem terkait yang 

memfasilitasi arus bahan secara foreward and reverse, pelayanan, 

keuangan, dan informasi dari produsen untuk pelanggan akhir dengan 
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manfaat yaitu memberi nilai tambah, memaksimalkan keuntungan melalui 

efisiensi, dan mencapai kepuasan pelanggan. 

Dari beberapa definisi Supply chain management diatas dapat 

disimpulkan bahwa supply chain management  atau manajemen rantai pasok 

adalah sebuah pengelolaan aktivitas produksi dan distribusi antar jaringan 

dalam rantai untuk mewujudkan integrasi jaringan yang bermanfaat pada 

keefektifan dan keefisienan tahapan input-proses-output serta menghasilkan 

maksimum outcome bagi produsen maupun konsumen.  

Hendra Purwanto (2013) mengemukakan bahwa dalam Supply 

chain management terdapat beberapa kegiatan utama yaitu: 

a. Pengangkutan atau transportasi produk 

b. Penentuan sistem pembayaran (tunai atau kredit) 

c. Hubungan dengan pemasok 

d. Pihak ketiga pembantu transaksi (Bank atau lembaga keuangan 

lainnya) 

e. Penetapan hutang dan piutang 

f. Manajemen pergudangan 

g. Pemenuhan pesanan 

h. Peramalan (meliputi ramalan permintaan, produksi, maupun 

pengendalian persediaan) 

 

Dari kegiatan tersebut, salah satunya adalah mengenai pemenuhan 

pesanan. Untuk memaksimalkan proses pemenuhan pesanan dapat 

digunakan sebuah tahapan optimalisasi Supply Chain Management. 
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Indrajit & Djokopranoto (2003:81) menerangkan bahwa terdapat 4 tahapan 

yang terbagi menjadi 2 kelompok yaitu : 

a. Internal  

Dalam kelompok internal terdapat dua tahapan yaitu sumber 

pembelian dan logistik serta keunggulan internal. Tahapan ini 

terjadi dalam perusahaan atau organisasi sendiri dan mewakili 

sebagian besar dari organisasi bisnis yang sedang dalam rangka 

memperbaiki sistem SCM nya. Pada umumnya, 80% perusahaan 

pelaksana SCM berada dalam tahapan ini.  

b. Eksternal  

Dalam kelompok ini terdapat dua tahapan lainnya yaitu 

konstruksi jaringan dan kepemimpinan dalam industri. Tahapan 

ini terjadi jika perusahaan bemaksud menggabungkan kekuatan 

dengan perusahaan lain untuk mewujudkan keefisienan dari 

jaringan tersebut.  

Dari tahap satu yaitu sumber pembelian dan logistik dapat 

difokuskan kembali pada bagaimana perusahaan dapat mengatur 

persediaan, logistik, angkutan dan pemenuhan pesanan. Dari empat fokus 

tersebut, aspek pemenuhan pesanan merupakan sebuah variabel yang dapat 

menentukan bagaimanakah kepuasan hubungan antar bisnis dalam jaringan 

distribusi produk. Pemenuhan pesanan merupakan sebuah fungsi rangka 

pemenuhan proses yang menjadi penentu seberapa baik perusahaan dapat 

memuaskan dan mempertahankan pelanggan. Proses pemenuhan pesanan 
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memungkinkan perusahaan untuk mengotomatisasi dan mengendalikan 

aliran pemenuhan pesanan dari awal hingga akhir.  

2.3.1. Komponen Supply Chain Management 

Urutan rantai pasok dimulai dari pemasok dasar bahan baku hingga 

pelanggan atau konsumen akhir. Fasilitas atau jaringan yang berada dalam 

rantai tersebut meliputi pabrik, gudang, pusat pemrosesan, pusat distribusi, 

toko ritel, dan kantor. Rantai pasok memiliki beberapa fungsi dan aktivitas 

meliputi peramalan, pembelian, manajemen persediaan, manajemen 

informasi, jaminan mutu, penjadwalan, produksi, dan distribusi. Stevenson 

& Chuong dalam Buku Manajemen Operasi (2014:130) menjelaskan 

Dalam rantai pasok sendiri terdapat 3 arus sistem, yaitu: 

a. Gerakan fisik material 

Gerakan atau arus ini cenderung bergerak ke akhir atau hilir rantai atau 

(supply chain downstream). Namun tidak semua gerakan fisik ini 

berasal dari awal rantai namun juga berasal dari produsen barang 

setengah jadi atau dari saluran distribusi seperti distributor, agen, 

wholeseller. 

b. Aliran kas terbalik 

Arus ini merupakan aliran keuangan dari rantai pasok hilir kepada 

jaringan di atasnya akibat dari pembelian produk maupun 

pendistribusian produk ke rantai pasok hilir. 
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c. Pertukaran informasi 

Informasi yang mengalir pada jaringan rantai pasok berjalan dua arah 

baik dari hulu maupun hilir. Informasi sangat penting peranannya 

untuk menjaga kelancaran jalannya arus produk.  

 Menurut Turban (2004) supply chain management memiliki tiga 

komponen utama yaitu: 

a. Upstream Supply Chain 

Upstream atau bagian hulu dari rantai pasok merupakan aktivitas 

produsen pada bagian proses produksi dimana pada bagian ini 

hubungan yang terjadi adalah antara perusahaan dengan pemasok. 

Untuk itu dalam hulu rantai pasok kegiatan utamanya adalah proses 

pengadaan bahan baku, baik itu bahan mentah maupun bahan setengah 

jadi. 

b. Internal Supply chain  

Bagian ini meliputi proses yang ada di dalam perusahaan ketika 

mentransformasi input bahan dari pemasok menjadi sebuah output 

yang akan disalurkan kepada jaringan rantai pasok dibawahnya. Dalam 

internal supply chain kegiatan utamanya adalah manajemen produksi 

dan manajemen persediaan. 

c. Downstream Supply chain 

Downstream atau hilir adalah aktivitas rantai pasok setelah keluar dari 

manufaktur, dimana aktivitas utamanya adalah distribusi kepada 

pelanggan. Arus produk terus mengerucut kepada skala outlet yang 

lebih kecil dan jaraknya semakin dekat dengan konsumen langsung. 
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Sehingga rantai pasok hilir merupakan ujung tombak dari kesuksesan 

produk tersebut menuju ke pasaran. Selain aktivitas utamanya adalah 

distribusi, perhatian lain yang ada di dalam rantai pasok hilir adalah 

pergudangan, transportasi dan pelayanan pasca pembelian. 

2.3.2. Rantai Pasok Hilir (Downstream Supply Chain) 

Dalam sistem rantai pasok, produk mengalir dari bagian hulu ke   

hilir. Bagian hulu merupakan sumber bahan baku untuk memproduksi 

barang. Sedangkan bagian hilir dari rantai pasok berfokus pada bagaimana 

mendistribusikan output ke pasaran. Rantai pasok hilir berfokus pada 

bagaimana distribusi produk, sistem penyimpanan atau pergudangan, 

transportasi, dan pelayanan pasca pembelian.  

Rantai pasok hilir sangat berkaitan erat dengan distribusi karena 

rantai pasok hilir memegang peranan dalam menyampaikan output 

perusahaan kepada pelanggan, baik itu berupa barang setengah jadi 

maupun barang jadi. Dalam melakukan kegiatan distribusi produk, 

perusahaan memiliki banyak saluran distribusi tergantung dari kebutuhan. 

Saluran distribusi sendiri menurut Tjiptono (2008:285) adalah suatu 

kegiatan memasarkan yang berusaha untuk memperlancar dan 

mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen 

sehingga penggunaannya sesuai kebutuhan.  

Dalam proses pendistribusian ada tiga pihak yang terlibat dalam 

rantai tersebut yakni produsen, perantara, dan konsumen. Dalam rantai 

tersebut terjadi suatu hubungan bisnis yang hendaknya dipelihara dengan 

baik agar memperlancar sistem pendistribusian produk. Saluran distribusi 
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dan lembaga-lembaga rekanan dalam saluran tersebut tergambar pada 

Gambar 2.3 dibawah ini. 

Gambar 2.3 

Saluran Distribusi 

 
 Sumber : Kottler & Keller (2008:508) 

 

Dari gambar diatas tampak ada lima jalan atau jalur distribusi 

produk kepada konsumen. Produsen dapat langsung mendistribusikan 

produk dari manufaktur ke konsumen maupun menggunakan saluran 

distribusi seperti agen, pedagang besar, pengecer, hingga kepada 

konsumen akhir. Menurut Swastha (2006:14) ada beberapa macam saluran 

distribusi barang konsumen yaitu : 

a. Produsen  Konsumen 

Proses distribusi jenis ini merupakan jalur terpendek dalam 

penyampaian barang kepada konsumen karena dilakukan tanpa 

bantuan pihak perantara. Produsen menjual produk langsung kepada 

konsumen dengan mengantar langsung produk ataupun menjual 

produk langsung kepada konsumen pada saat pembelian langsung 
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terjadi sehingga sering disebut juga dengan saluran distribusi 

langsung. 

b. Produsen  Pengecer  Konsumen Akhir 

Untuk jenis yang kedua, antara produsen dan konsumen terdapat 

satu perantara yakni pengecer. Pengecer mendapat pasokan dari 

produsen maupun membeli produk dari produsen. Berbeda dengan 

jenis pertama, jenis ini merupakan suatu bentuk saluran distribusi 

tidak langsung karena memanfaatkan pihak lain sebagai penyalur 

sehingga produsen dan konsumen akhir tidak berinteraksi secara 

langsung. 

c. Produsen  Pedagang Besar  Pengecer  Konsumen Akhir 

Saluran jenis ini sering disebut sebagai saluran distribusi tradisional 

karena hanya melayani pembelian dalam jumlah besar dan 

pembelian secara eceran akan dilayani oleh pedagang besar tersebut. 

kemudian untuk lapisan berikutnya akan dilayani oleh pengecer 

hingga sampai kepada konsumen akhir. 

d. Produsen  Agen  Pengecer  Konsumen Akhir 

Dalam saluran distribusi jenis ini produsen memilih agen yang 

dipercaya sebagai penyalur produknya. Namun sasaran penjualan 

diutamakan kepada pengecer besar. 

e. Produsen  Agen  Pedagang Besar  Pengecer  Konsumen 

Di saluran distribusi jenis terakhir ini, produk melewati semua jenis 

perantara penyalur produk. Mulai dari agen hingga kepada anggota 

rantai lain yang ada di bawahnya. 
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Dalam menentukan banyaknya penyalur terdapat tiga strategi 

menurut Kottler & Keller (2008:513) : 

a. Distribusi Intensif 

Distribusi intensif digunakan oleh produsen yang menjual barang 

konvenien. Perusahaan cenderung menggunakan pengecer dalam 

saluran distribusinya untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan 

konsumen.  

b. Distribusi Selektif 

Strategi distribusi selektif ini dilakukan dengan memilih hanya 

beberapa pedagang besar atau pengecer dalam suatu wilayah. 

Penggunaan saluran distribusi selektif ini dimaksudkan untuk 

mengefisienkan jumlah penyalur dan meningkatkan volume 

penjualan dengan julah transaksi yang lebih terbatas. Saluran ini 

biasanya dilakukan untuk memasarkan produk baru, produk special 

dan barang-barang industrial jenis peralatan aksesoris.  

c. Distribusi Ekslektif 

Distribusi ekslektif dilakukan dengan menggunakan hanya satu 

pedagang besar atau pengecer dalam suatu wilayah tertentu. Dengan 

adanya satu penyalur maka produsen lebih mudah dalam melakukan 

terutama berkaitan dengan tingkat harga eceran.  

 

2.5. Pemenuhan Pesanan (Order Fulfillment) 

Pratiwi (2015) menjelaskan definisi dari pemenuhan pesanan atau 

order fulfillment sebagai kegiatan yang berlangsung mulai dari penerimaan 
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pesanan hingga kepada penyampaian pesanan secara penuh. Pengertian 

lain dari pemenuhan pesanan dijelaskan oleh Alfiorin (2013) yaitu proses 

lengkap dari titik penyelidikan penjualan untuk pengiriman produk kepada 

pelanggan. Kemudian Karim (2011) mendefinisikan pemenuhan pesanan 

sebagai tahapan dari usaha seorang manajer rantai pasok untuk 

mengintegrasikan semua pasokan yang diperlukan dalam proses rantai 

pasokan, mulai dari pengadaan bahan dari supplier hingga barang tersebut 

sampai kepada konsumen akhir. Untuk itu perusahaan harus mampu 

bekerjasama dan memiliki hubungan yang baik dengan pihak eksternal, 

dalam lingkup SCM downstream adalah retailer, agar dapat memperoleh 

data penjualan terakhir serta kondisi stok produk.  

Pemenuhan pesanan digunakan untuk menggambarkan fokus 

tindakan distribusi atau fungsi logistik. Namun dalam arti yang lebih luas, 

pemenuhan pesanan berkaitan dengan bagaimana perusahaan merespon 

permintaan pasar (Karim, 2011). Poin pemenuhan pesanan dianggap 

memiliki peran penting karena pada tahap ini kepuasan dari konsumen 

mulai dapat terlihat. Puas atau tidaknya konsumen berawal dari poin ini. 

Semakin sederhana proses pemesanan tersebut, maka akan semakin 

memudahkan konsumen untuk mendapatkan produk yang diinginkan. 

Kemudahan proses pemesanan tersebut mulai terus dikembangkan dengan 

bantuan teknologi dan sistem informasi manajemen. Proses Pemenuhan 

pesanan merupakan salah satu fungsi dari sistem ERP (Enterprise 

Resources Planning), yaitu sistem teknologi informasi operasional. Di 

dalamnya dipantau siklus pemenuhan pesanan dan dijadikan sebuah 
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catatan evaluasi perusahaan. Selain itu ERP juga berfungsi sebagai 

pengumpul informasi dari semua fungsi perusahaan seperti memantau 

material, pesanan, jadwal, persediaan barang jadi, dan berbagai informasi 

lain yang berkaitan dengan akivitas operasional perusahaan (Karim, 2011). 

Terdapat bermacam-macam model proses pemenuhan pesanan 

tergantung dari perusahaan yang bersangkutan. Di bawah ini terdapat 

Bagan 2.1 yang menggambarkan alur sederhana dan dasar dari proses 

pemenuhan pesanan.  

Bagan 2.1 

Proses Pemenuhan Pesanan 

 

Sumber : Laudon (2012:74) dalam Shaunavoon sites Google (diakses 6 Januari 2016) 

Diagram diatas menjelaskan mengenai bagaimana proses 

pemenuhan pesanan dilakukan. Proses pemenuhan pesanan yang 

merupakan bagian dari proses aktivitas bisnis terdiri dari rangkaian 

kegiatan antar fungsi manajemen yang dalam hal ini merupakan kerja sama 

dari pihak pemasaran, bidang keuangan, dan bidang produksi. Setiap 

fungsi-fungsi manajemen yang terlibat memerlukan sebuah koordinasi dan 

komunikasi yang baik (Laudon 2012:74). Proses pemenuhan pesanan 
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diawali dengan pesanan yang diterima oleh bagian pemasar, kemudian dari 

pemasar informasi tersebut dilanjutkan kepada bagian keuangan untuk 

diproses berapa jumlah tagihan sebelum pesanan tersebut diterima. Tahap 

ketiga adalah meneruskan informasi kepada bagian produksi untuk 

selanjutnya pesanan tersebut dibuat. Tahap terakhir adalah mengirim 

produk yang telah dipesan kepada konsumen.  

 

2.6. Konsep Business-to-Business 

Business-to-Business atau dalam Bahasa Indonesia Bisnis ke Bisnis 

merupakan sebuah bentuk kerjasama bisnis. Menurut Bayu Putra (2011), 

Business-to-Business diperlukan dalam iklim bisnis saat ini karena setiap 

perusahaan bisnis dituntut untuk semakin kompetitif, inovatif, dan kreatif 

untuk menyampaikan keunggulannya dibanding dengan pesaing. Bentuk 

kerja sama Business-to-Business membantu mengefisiensikan biaya 

pengadaan barang dan memudahkan rekanan bisnis dalam berinteraksi dan 

berhubungan sesuai kebutuhannya. 

Dalam kaitannya dengan jaringan rantai pasok hilir, bentuk 

kerjasama business-to-business terwujud jelas pada bentuk saluran 

distribusi. Seperti yang telah dijelaskan bahwa saluran distribusi 

merupakan jaringan dan interaksi dari beberapa lembaga penyalur produk, 

merupakan sebuah bentuk dari kegiatan business-to-business karena antara 

satu bisnis dengan yang lainnya berhubungan untuk menyalurkan produk 

kepada konsumen akhir. Bila pada jaringan rantai pasok hulu business-to-

business dapat mengefisienkan biaya pengadaan barang, maka dalam rantai 
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pasok hilir business-to-business dapat membantu menyebarluaskan produk 

kepada konsumen lebih dari kemampuan produsen. Hal ini kembali lagi 

berkaitan pada hubungan antar bisnis yang harus dioptimalkan dengan 

meningkatkan kemudahan akses pelayanan antar bisnis.  

2.6.1. Konflik Dalam Hubungan Business-To-Business 

 Dalam berhubungan bisnis yang melibatkan banyak pihak, tentunya 

hal tersebut rawan menimbulkan beberapa pergesekan atau konflik. 

Konflik yang terjadi dapat berbentuk vertikan maupun horizontal. Konflik 

vertikal merupakan konflik antara produsen dengan penyalur produknya, 

yang berhubungan ke atas dan ke bawah dalam jaringan distribusi tersebut. 

Sedangkan konflik horizontal adalah konflik antar perantara penyalur 

produk dalam jaringan distribusi.  

 Untuk menangani konflik tersebut Fandy Tjiptono (2002:215) 

menerangkan beberapa strategi penyelesaian, yaitu: 

a. Bargaining Strategy 

Salah satu anggota saluran berinisiatif untuk melakukan negosiasi dan 

tawar-menawar dimana anggota tersebut bersedia untuk mengalah 

dengan harapan pihak lain juga akan bertindak kooperatif. 

b. Boundery Strategy 

Strategi ini menangani konflik dengan diplomasi kedua belah pihak 

melalui pengiriman wakil-wakilnya untuk berunding memecahkan 

permasalahan. 

 

 



38 
 

c. Interpenetration Strategy 

Strategi pemecahan konflik melalui interaksi informal dengan 

melibatkan pihak lain untuk membangun apresiasi terhadap pandangan 

masing-masing. 

d. Superorganizational Strategy 

Strategi dengan melibatkan pihak ketiga yang berposisi netral untuk 

menangani konflik. 

e. Superordinate Goal Strategy 

Strategi ini diwujudkan dengan pengumpulan anggota jairngan yang 

berkonflik untuk menetapkan suatu tujuan bersama. 

f. Exchane of Person Strategy 

Pihak-pihak yang berkonflik saling bertukar personil untuk saling 

memahami posisi masing-masing dan memahami sudut pandang serta 

situasi yang dihadapi oleh setiap anggota yang berkonflik. 

g. Cooptation 

Strategi yang menggunakan pemimpin organisasi lain untuk 

ditempatkan di dewan penasehat untuk didengarkan pendapatnya 

dalam rangka penyelesaian konflik tersebut. 

 

2.6. Kerangka Pikir 

  Proses pemenuhan pesanan merupakan salah satu bagian dari 

variabel pembentuk kepuasan pelanggan. Keberadaannya sangat berkaitan 

dengan bagaimana konsumen, baik itu konsumen akhir maupun konsumen 

perantara, memandang kinerja produsen. Selain tentang hal tersebut, proses 
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pemenuhan pesanan juga mempengaruhi kelancaran aktivitas business-to-

business antara produsen dengan pihak perantara penyalur produk. Dalam 

proses pendistribusian produk ke pasaran dan sebagai perwujudan dari 

aktivitas rantai pasok hilir tersebut, perusahaan harus melihat dan 

mengontrol apakah proses pemenuhan pesanan sudah berjalan baik dan 

mudah dijangkau oleh konsumen. Proses pemenuhan pesanan yang baik 

tentu akan berimplikasi pada kelancaran hubungan business-to-business 

sehingga keberlangsungan jaringan yang saling menguntungkan tersebut 

dapat berlangsung jangka panjang dan semakin berkembang. 

 



40 
 

 

 

 

 

 

 

Kepuasan Retailer 



41 
 

2.7. Hipotesis 

  Menurut Tony Wijaya (2013:12), hipotesis adalah dugaan secara 

logis hubungan antara dua variabel atau lebih yang ditunjukkan dalam 

pernyataan dan diuji kebenarannya. Sehingga dalam penelitian ini 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

a. Variabel-variabel pemenuhan pesanan (pesanan pembelian, 

pengiriman pesanan, kontrol persediaan, penjualan & pengembalian) 

berpengaruh simultan terhadap kepuasan retailer produk air minum 

ASA. 

b. Variabel-variabel pemenuhan pesanan (pesanan pembelian, 

pengiriman pesanan, kontrol persediaan, penjualan & pengembalian) 

berpengaruh parsial terhadap kepuasan retailer produk air minum 

ASA. 
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Bagan 2.3 

Hipotesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X1 

Pesanan Pembelian 

X2 

Pengiriman Pesanan 

X3 

Kontrol Persediaan 

X4 

Penjualan & Pengembalian 

Y 

Kepuasan Retailer 

Keterangan : 

       : Pengaruh Secara Simultan 

       : Pengaruh Secara Parsial 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian 

explanatory. Penelitian explanatory menurut Yandri (2008:35) merupakan 

sebuah studi eksplorasi yang bertujuan mencari hubungan untuk menguji 

hipotesis atas dugaan fenomena tertentu. Andreas (2012) juga 

mengemukakan bahwa penelitian explanatory merupakan sebuah 

penjelasan yang bertujuan untuk menguji hipotesis guna memperkuat atau 

menolak hipotesis penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian 

explanatory dalam penelitian ini menguji hipotesis tentang hubungan 

antara variabel independen pemenuhan pesanan (pesanan pembelian, 

pengiriman pesanan, kontrol persediaan, penjualan & pengembalian) 

dengan variabel dependen kepuasan retailer. Penelitian ini akan 

menjelaskan mengenai hubungan kausal antara variabel tersebut serta 

pengoptimalan saluran distribusi yang berakibat pada kelancaran hubungan 

business-to-business dalam jaringan rantai pasok produk bagian hilir.  

 

3.2. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Menurut Sugiyono (2013:215) populasi dalam penelitian kuantitatif 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan 
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oleh peneliti untuk diteliti dan ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian 

ini populasi yang telah ditentukan adalah toko retail yang memiliki 

MOU dengan Produsen Air Minum ASA yang berlokasi di Wilayah 

Malang Raya yaitu sejumlah 18 toko. 

b. Sampel 

Sampel merupakan sebagian dari populasi dengan karakteristik 

sama yang merepresentasikan populasi yang bersangkutan. Menurut 

Sugiyono (2013:215) sampel adalah sebagian dari populasi yang telah 

ditentukan. Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan 

sampel jenuh dengan mengambil 100% dari populasi jumlah toko yang 

memiliki MOU dengan produsen Produk Air Minum ASA di Malang 

Raya. Ke 18 toko ber-MOU tersebut dinilai lebih layak dijadikan 

sampel karena memiliki hubungan berkesinambungan dalam jangka 

waktu lama dengan produsen akibat dari kontrak yang telah dijalin. 

Selain itu lokasi dari toko juga menyebar ke seluruh wilayah Malang 

Raya. Dua hal tersebut menjadi sebuah alasan kuat pertimbangan 

pemilihan sampel karena dapat mencerminkan kondisi sebenarnya dari 

fenomena yang terjadi di lapangan. 

 

3.3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan pada 18 toko retail ber-MOU yang 

menjadi rekanan Unit Bisnis Produk Air Minum ASA di wilayah Malang 

Raya. Lokasi toko-toko tersebut menyebar di seluruh wilayah Malang 
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Raya yaitu mulai wilayah Singosari, Pakis, Turen, Kepanjen, 

Sumberpucung, Pakisaji, Gunung Kawi, Pujon, dan Batu. 

 

3.4. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan 2 jenis sumber data, yaitu : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari hasil 

penelitian baik berupa hasil jawaban kuisioner oleh responden maupun 

dari fakta-fakta hasil observasi lapangan yang telah dilakukan. Dalam 

hal ini objek dari penelitian adalah retailer dari  Produk Air Minum 

ASA ber-MOU di wilayah Malang Raya. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder atau juga sering disebut data tidak langsung adalah data 

yang dapat digunakan sebagai penunjang serta pelengkap. Data 

sekunder diperoleh dari perantara tangan kedua sehingga disebut data 

tidak langsung. Data ini bersifat dokumenter dan sering berbentuk arsip, 

penelitian terdahulu, jurnal, maupun sebuah database. Dalam 

penelitian ini digunakan data sekunder yang berasal dari skripsi, jurnal, 

literatur, artikel online, serta beberapa arsip data. 

 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam proses pengumpulan data yang lengkap dan akurat, penelitian ini 

menggunakan beberapa teknik, yaitu: 
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a. Kuisioner 

Menurut Sugiyono (2013:194) kuisioner adalah teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan secara tertulis 

kepada responden. Kuisioner dapat disampaikan kepada responden 

baik secara langsung maupun tidak langsung (online, via pos, atau 

bundling dengan produk). Dalam penelitian ini kuisioner disampaikan 

secara langsung kepada objek penelitian dengan mengunjungi seluruh 

sampel penelitian sehingga didapatkan jawaban langsung dari 

pelanggan. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan 

memberikan pertanyaan langsung kepada objek secara lisan. Menurut 

Sugiyono (2013:194) wawancara adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan tatap muka atau komunikasi, baik langsung maupun 

dengan alat bantu, untuk mendalami responden secara lebih spesifik. 

Dalam penelitian ini dilakukan sedikit wawancara tambahan dengan 

responden mengenai kondisi bisnis yang dijalani serta wawancara 

dengan pihak produsen Air Minum ASA. 

c. Observasi 

Observasi merupakan sebuah pengamatan secara menyeluruh terhadap 

lingkungan objek penelitian, tidak terbatas pada responden. Pada 

penelitian ini peneliti turut mengobservasi kondisi lingkungan 

masyarakat dan geografis dari objek penelitian. 
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d. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data dari sumber 

informasi sekunder yang relevan seperti arsip, penelitian terdahulu, dan 

artikel baik cetak maupun online. 

 

3.6. Definisi Operasional Variabel 

Menurut Arikunto (2002:69) definisi operasional variabel adalah 

adalah suatu cara tertentu yang digunakan peneliti untuk menentukan suatu 

konsep sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Dalam penelitian ini 

digunakan 2 jenis variabel yaitu variabel bebas dan terikat. Menurut 

Sugiyono dalam Ardianti (2015), variabel dalam konteks penelitian adalah 

segala sesuatu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut dan ditarik kesimpulannya.  

3.6.1. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi sesuatu atau yang 

menjadi penyebab suatu fenomena (Sugiyono, 2011). Dalam Penelitian ini 

yang menjadi konsep variabel bebasnya adalah Proses Pemenuhan Pesanan. 

Dalam konsep pemenuhan pesanan terdapat 4 dimensi yaitu Pesanan 

Pembelian, Pengiriman Pesanan, Kontrol Persediaan, dan Penjualan & 

Pengembalian. 

a. Pesanan Pembelian 

Pesanan pembelian dalam penelitian ini merupakan sebuah proses 

bagaimana produk tersebut dipesan oleh konsumen kepada produsen. 
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Proses tersebut berkaitan dengan bagaimanakah prosedur pemesanan 

produk serta bagaimana proses administrasi pemesanan produk. 

b. Pengiriman Pesanan 

Pengiriman Pesanan berkaitan dengan seberapa lancar dan cepat 

produsen mengirim produk yang dipesan oleh konsumen. 

c. Kontrol Persediaan 

Kontrol persediaan berkaitan dengan sejauh mana produsen 

memberikan layanan kontrol jumlah dan kualitas produk yang berada 

dalam retailer. 

d. Penjualan & Pengembalian 

Dimensi ini berkaitan dengan seberapa besar jumlah penjualan dan 

pengembalian dari produk AMDK ASA yang berada dalam retailer. 

Tabel 3.1 

Konsep, Variabel Bebas, dan Item Penelitian 

No Konsep Variabel Item Sumber 

1. 
Pemenuhan 

Pesanan 

 Pesanan 

Pembelian 

(X1) 

a. Proses pelayanan 

pesanan 

pembelian dari 

retailer ke 

distributor relatif 

cepat 

b. Proses pelayanan 

pesanan 

pembelian dari 

retailer ke 

distributor 

sederhana 

c. Distributor selalu 

memenuhi 

pesanan 

pembelian 

Amer, 

Lee, dan 

Lee 

(2009) 
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2. 
Pengiriman 

Pesanan (X2) 

a. Pengiriman 

pesanan dari 

distributor ke 

retailer relatif 

cepat 

b. Kuantitas barang 

yang sampai 

sesuai dengan 

barang yang 

dipesan 

c. Kualitas barang 

yang sampai 

sesuai dengan 

barang yang 

dipesan 

Amer, 

Lee, dan 

Lee 

(2009) 

3. 

Kontrol 

Persediaan 

(X3) 

1. Sales Person 

rutin memeriksa 

jumlah 

persediaan 

produk 

2. Sales Person 

rutin melakukan 

inspeksi kualitas 

produk 

Amer, 

Lee, dan 

Lee 

(2009) 

4. 

Penjualan dan 

Pengembalian 

(X4) 

a. Penjualan produk 

Air Minum ASA 

lebih besar dari 

produk air 

minum lainnya 

b. Jumlah 

pengembalian 

produk Air 

Minum ASA 

sedikit 

c. Jumlah 

penukaran 

produk air 

minum ASA 

sedikit 

Amer, 

Lee, dan 

Lee 

(2009) 
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3.6.2. Variabel Terikat (Dependent Variable)  

 Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat 

adanya variabel bebas (Sugiyono, 2011).  Dalam penelitian ini variabel terikat 

yang digunakan adalah kepuasan retailer khususnya retailer produk AMDK 

ASA. 

Tabel 3.2 

Konsep, Variabel Terikat, dan Item Penelitian Variabel 

No Konsep Variabel Item Sumber 

1. 
Kepuasan 

Konsumen 

Kepuasan Retailer 

(Y) 

a. Retailer puas 

dengan pelayanan 

yang diberikan 

distributor 

b. Pelayanan yang 

diberikan lebih 

baik dari kinerja 

yang semestinya 

c. Pelayanan yang 

diberikan lebih 

baik dari harapan. 

 

Shi, Prentice, 

and He 

(2014) 

 

3.7. Teknik Analisis Data 

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis kuantitatif. Menurut Sugiyono (2011) analisis kuantitatif 

dibedakan menjadi 2 jenis yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. 

Dalam penelitian ini digunakan analisis statistik inferensial yaitu proses 

analisis data yang menggunakan teknik statistik untuk menganalisis data 

sampel.  
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3.8. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuisioner dengan skala Likert. Interval yang dipakai dalam setiap jawaban 

menggunakan skala 1-5. Alternatif jawaban yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Sangat setuju  skala 5 

b. Setuju   skala 4 

c. Netral   skala 3 

d. Tidak Setuju  skala 2 

e. Sangat Tidak Setuju skala 1 

 

3.9. Pengujian Data 

Dalam proses pengujian data, peneliti menggunakan software 

pengolah data Statistik SPSS 21. Selain itu dalam analisisnya 

menggunakan metode summated scale. Summated scale adalah metode 

penggabungan beberapa variabel yang mengukur suatu konsep sejenis atau 

serupa ke dalam satu variabel untuk meningkatkan keandalan pengukuran 

melalui pengukuran multivariate. Dalam prakteknya, variabel terpisah 

dijumlahkan dan kemudian totak skor atau rata-ratanya digunakan sebagai 

input data analisis (Hair et all, 2009:4). Untuk penelitian ini digunakan rata-

rata dari setiap item variabel sebagai input data analisis. Adapun instrumen 

yang dianalisis antara lain: 
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3.9.1. Uji Validitas 

 Menurut Tony Wijaya (2013:17) “validitas merupakan proses 

pengukuran untuk menguji kecermatan butir-butir dalam daftar 

pertanyaan untuk melakukan fungsi ukurnya. Semakin kecil varian 

kesalahan semakin valid alat ukurnya.”  

 Dalam mengukur validitas suatu instrument penelitian sering 

digunakan sebuah alat ukur yaitu korelasi product moment, analisis 

faktor, dan korelasi bagian total (corrected item total correlation number) 

(Tony Wijaya, 2013:17). Dalam penelitian ini digunakan nilai corrected 

item total correlation untuk menilai validitas dari instrument penelitian. 

Dalam metode ini syarat validitas suatu data adalah jika > 0,3 (Hair et al, 

2009) 

3.9.2. Uji Reliabilitas 

 Menurut Tony Wijaya (2013:17) “reliabilitas adalah proses 

pengukuran yang menunjukkan suatu pengukuran dapat memberikan 

hasil yang relatif sama jika dilakukan pengukuran ulang terhadap subjek 

yang sama. Semakin kecil perbedaan yang diperoleh maka semakin 

handal pengujiannya.” Pengujian reliabilitas menggunakan koefisien 

Alpha atau metode Cronbach Alpha. Beberapa ahli memiliki pendapat 

berbeda mengenai nilai Alpha yang mewakili kehandalan instrument 

penelitian, namun rata-rata mengemukakan bahwa 0,6 merupakan 

sebuah nilai standar dimana jika nilai Alpha > 0,6 maka instrumen 

tersebut dinyatakan reliable (Tony Wijaya, 2013:18) 
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3.9.3.Analisis Regresi Linier Berganda 

 Tony Wijaya dalam buku Metodologi Penelitian Ekonomi dan 

Bisnis (2013) mengemukakan bahwa analisis regresi bertujuan untuk 

menganalisis besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Analisis regresi digunakan untuk melakukan prediksi bagaimana 

perubahan suatu variabel bila variabel lain dinaikkan atau diturunkan 

(Aedi, 2010:26). Regresi linier terbagi menjadi dua yaitu regresi linier 

sederhana dan regresi linier berganda. Dalam penelitian ini dipergunakan 

analisis regresi linier berganda karena jumlah variabel bebas lebih dari 1. 

Berikut ini merupakan komputasi umum dari regresi linier berganda 

yaitu: 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + bn Xn.,,, 
Keterangan: 

Y  = Variabel terikat 

a  = Konstanta 

b1,2,n  = Koefisien regresi 

X1,2,n = Variabel bebas 

 Dalam regresi linier berganda terdapat nilai koefisien determinasi 

(R2). Koefisien determinasi dalam regresi linier berganda bertujuan 

untuk mengetahui peran dari variabel bebas dalam persamaan regresi 

guna menjelaskan nilai variabel terikat (Tony Wijaya, 2013: 58).  

3.9.4. Uji Simultan (Uji F) 

 Uji simultan merupakan metode untuk menguji pengaruh variabel 

bebas dengan variabel terikat secara simultan. Pengujian dengan  uji F 

dilakukan dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel pada nilai 
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signifikansi 5%. Apabila Fhitung > Ftabel , dan probabilitas < 5% maka data 

dikatakan signifikan dan variabel bebas memiliki pengaruh simultan 

terhadap variabel terikat. 

3.9.5. Uji Parsial (Uji T) 

 Uji parsial dilakukan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara 

parsial terhadap variabel terikat. Pengujian dengan uji T dilakukan 

dengan membandingkan thitung dengan ttabel pada nilai signifikansi 5%. 

Jika nilai signifikansi < 5% maka variabel bebas tersebut berpengaruh 

secara parsial terhadap variabel terikat. 

3.9.6. Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik adalah metode untuk mengetahui apakah terdapat 

penyimpangan dalam variabel yang ada dalam penelitian guna 

mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat. Uji asumsi harus 

dilakukan dalam pengujian regresi linier berganda. Adapun uji-uji yang 

harus dilakukan adalah: 

a. Uji Multikolinearitas 

Uji ini bertujuan untuk melihat apakah ada korelasi atau hubungan 

yang tinggi antar variabel bebas dalam sebuah uji regresi linier 

berganda. Uji multikolinearitas menggunakan alat statistik variance 

inflation factor (VIF) dan korelasi pearson antar variabel bebas. Jika 

besaran nilai VIF > 10 maka terdapat multikolinearitas antar variabel 

bebas dan penelitian yang baik hendaknya memiliki nilai VIF < 10 

yang berarti tidak ada atau rendahnya tingkat hubungan antar variabel 

bebas. 
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b. Uji Homoskedastisitas 

Uji homoskedastisitas digunakan untuk menguji apakah persamaan 

regresi linier berganda tersebut memiliki persamaan varian dari 

residual observasi yang satu dengan yang lainnya. Jika residu 

mempunyai varian yang sama maka disebut homokedastisitas dan 

jika variannya berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Regresi 

linear sebaiknya bersifat homoskedastisitas yang dibuktikan dengan 

tidak adanya pola yang jelas pada scatterplot.  

c. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk melihat apakah data 

dalam model regresi memiliki distribusi normal. Model regresi linier 

berganda dikatakan lolos uji normalitas bila data terdapat pada sekitar 

garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut.  
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Perum Jasa Tirta I 

Perum Jasa Tirta didirikan atas dasar kebutuhan akan pengelolaan 

sumber daya air yang bermutu dalam rangka pemberian manfaat pelayanan 

air dan melindungi masyarakat dari daya rusak air. Fungsi prasarana 

pengairan dapat terlaksana secara berkelanjutan jika aspek operasi dan 

pemeliharaan dijalankan dengan baik. Namun pemerintah mengalami 

keterbatasan dana dalam pelaksanaan pengelolaan infrastruktur jasa air 

tersebut. Permasalahan ini menyebabkan penurunan fungsi prasarana 

pengairan karena mengurangi umur teknis dan unjuk kerja bangunan 

tersebut. Permasalahan tersebut  menyebabkan kemampuan menyuplai air 

untuk berbagai sektor turut menurun. Menanggapi hal tersebut maka 

digagas sebuah badan usaha yang bertugas pokok mengelola wilayah 

sungai beserta prasarana pengairan yang telah dibangun agar distribusi air 

untuk masyarakat berjalan dengan lancar.  

Setelah melalui pembahasan antar departemen, kemudian 

pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1990 

pada 12 Februari 1990 sebagai akta pendirian perusahaan berbentuk Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) bernama Perusahaan Umum (PERUM) Jasa 

Tirta yang berkedudukan di Kota Malang dengan wilayah kerja di Wilayah 

Sungai Kali Brantas. 
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Kemudian pada tahun 1999 Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta 

berubah nama menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I sesuai PP 

Nomor 83 Tahun 1999 yang mengandung pengertian strategis, sebab 

terdapat perencanaan untuk mengembangkan beberapa BUMN sejenis di 

wilayah sungai lain yang memungkinkan. Sebagai tindak lanjutnya, pada 

tahun 2000 Perum Jasa Tirta I ditugaskan oleh pemerintah untuk mengelola 

Wilayah Sungai Bengawan Solo melalui Keputusan Presiden (Keppres) 

Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000.  

Menanggapi perkembangan kebutuhan masyarakat berskala 

nasional dalam hal penyediaan sumber tenaga listrik dan air bersih, dasar 

hukum Perum Jasa Tirta I disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah 

No. 46 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I yang 

di dalamnya mengatur salah satu tugas dan tanggung jawab Perum Jasa 

Tirta dalam mengoptimalkan manfaat aset yang dikuasai untuk 

menghasilkan pendapatan guna menambah pembiayaan pelaksanaan tugas 

pokok. Tugas pokok tersebut seperti diwujudkan dengan penyelanggaraan 

SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) dan penyediaan listrik. 

Kemudian pada tahun 2014 bertambah pula wilayah kerja Perum 

Jasa Tirta I yaitu Wilayah Sungai Toba Asahan, Wilayah Sungai Serayu 

Bogowonto, dan Wilayah Sungai Jratunseluna. Penambahan wilayah 

sungai tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 2 

Tahun 2014 tanggah 22 Januari 2014 tentang Penambahan Wilayah Kerja 

Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I.Saat ini Perum Jasa Tirta I yang 

berkantor pusat di Jl. Surabaya No. 2A Malang, Jawa Timur telah 
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mengusahakan dan mengelola 5 Wilayah Sungai (WS), yaitu WS Kali 

Brantas & Bengawan Solo, WS Toba Asahan, WS Serayu Bogowonto, dan 

WS Jratunseluna. 

 

4.2. Gambaran Umum Unit Bisnis Air Minum Dalam Kemasan ASA 

4.2.1.Sejarah Umum Unit Bisnis Air Minum Dalam Kemasan ASA 

Produk air minum dalam kemasan (AMDK) ASA merupakan salah 

satu unit bisnis yang dimiliki oleh Perum Jasa Tirta I selain Laboratorium 

Lingkungan Perum Jasa Tirta I,  Pengelolaan Objek Pariwisata (PATA) 

dari aset perusahaan, dan bisnis penyediaan air baku. Seperti yang telah 

dijelaskan pada gambaran umum induk perusahaan yaitu Perum Jasa Tirta 

I sebagai pengelola infrastruktur air maka unit bisnisnya pun berkaitan 

langsung dengan pengelolaan air, penyediaan air, serta pemeliharaan 

lingkungan. 

Air minum dalam kemasan ASA memiliki lokasi produksi di Jl. 

Raya Sengguruh – Kepanjen Malang. Usaha ini berawal pada tahun 2008 

yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan internal Perum Jasa Tirta I 

akan produk air minum dengan memanfaatkan sumber air di wilayah 

Bendungan Sengguruh yang terletak di Desa Sengguruh, Kecamatan 

Kepanjen, Kabupaten Malang. Bendungan Sengguruh sendiri merupakan 

salah satu infrastruktur air yang dikelola oleh Perum Jasa Tirta I selain 

Bendungan Sutami dan Karangkates yang letaknya berdekatan.  
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Produk AMDK ASA mulai menjadi pendatang di bisnis produk air 

minum bagi masyarakat luas pada akhir tahun 2010. Pada awalnya produk 

ini hanya diminati pada musim-musim tertentu seperi momen hari besar 

keagamaan dan hari besar lainnya. Wilayah pemasarannya pun masih 

terbatas pada wilayah Malang Raya khususnya Kabupaten Malang. 

Seiring berjalannya waktu AMDK ASA pun berkembang pesat hingga 

saat ini menginjak tahun kedelapan produksi. Perkembangan tersebut 

dibuktikan dengan peningkatan jumlah penjualan hingga mencapai angka 

Rp 3.786.000.000 (Annual Report Perum Jasa Tirta I, 2015) 

 

4.2.2. Lokasi Unit Bisnis Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) ASA 

Unit Bisnis Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) ASA berkantor 

di Jl. Surabaya No. 2A Malang, satu kompleks dengan kantor pusat Perum 

Jasa Tirta I Malang. Sedangkan untuk lokasi produksi bertempat di Jl. 

Raya Sengguruh – Kepanjen, Desa Sengguruh, Kecamatan Kepanjen, 

Kabupaten Malang. Kemudian untuk lokasi pergudangan dengan 

administrasinya terdapat di Kecamatan Gadang Kota Malang. 

 

4.2.3. Visi dan Misi Unit Bisnis Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) ASA 

Adapun visi misi dari Unit Bisnis Air Minum Dalam Kemasan 

(AMDK) ASA adalah sebagai berikut: 

Visi 

Menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pengelola sumber daya air 

kelas dunia pad atahun 2025 
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Misi 

a. Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya ais sesuai penugasan, secara 

profesional dan inovatif guna memberikan pelayanan prima untuk seluruh 

pemangku kepentingan 

b. Menyelenggarakan pengusahaan dengan optimalisasi sumber daya 

perusahaan berdasarkan prinsip korporasi yang sehat dan akuntabel 

4.2.4. Struktur Organisasi Unit Bisnis Air Minum Dalam Kemasan ASA 

 Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, Unit Bisnis Air 

Minum Dalam Kemasan (AMDK) ASA memiliki struktur organisasi 

yang bertujuan untuk membagi pekerjaan dengan jelas, menegaskan 

sebuah tanggungjawab, dan menghindarkan kesimpangsiuran tugas. 

Dalam hal ini unit bisnis AMDK ASA berada di bawah Divisi Jasa 

Umum Perum Jasa Tirta I. Adapun struktur organisasinya sebagai berikut: 
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Bagan 4.1 

Struktur Organisasi  

Unit Bisnis Air Minum Dalam Kemasan ASA 

 

 

Seperti tampak pada bagan, bentuk dari struktur organisasi Unit 

Bisnis AMDK ASA berbentuk organisasi garis. Dalam sistem organisasi 

garis wewenang dan tanggung jawab berbentuk vertikal, berjalan dari atas 

ke bawah.  

Berkaitan dengan struktur organisasi di atas, berikut ini disajikan 

deskripsi kerja dari setiap bagian yang ada dalam struktur: 
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a. Manajer AMDK 

 Menetapkan target produksi 

 Menyusun rencana produksi, penjualan, dan marketing 

 Menjamin kecukupan sumber daya operasional dan administrasi 

keuangan 

 Memonitor dan mengevaluasi hasil produksi penjualan 

 Melaksanakan perbaikan cara atau metode kegiatan operasional 

dan administrasi keuangan 

 Membentuk dan memperluas jaringan pemasaran 

b. Koordinator Produksi 

 Membuat rencana kegiatan produksi, pengemasan, dan 

pergudangan 

 Memonitor kegiatan produksi, pengemasan, dan pergudangan 

 Melaksanakan evaluasi kegiatan produksi, pengemasan, dan 

pergudangan 

 Melaksanakan perbaikan cara atau metode kegiatan produksi, 

pengemasan, dan pergudangan 

 Melaksanakan pengecekan terhadap mutu hasil produksi yang 

sudah siap jual 

c. Staf Produksi 

 Pergudangan 

- Menjamin kesiapan dan kebersihan kondisi gudang 

- Melaksanakan penyimpanan hasil produksi di dalam gudang 
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- Melakukan pencatatan keluar masuk hasil produksi dari 

gudang 

- Memonitor dan mengevaluasi kegiatan pergudangan 

 Produksi 

- Melaksanakan operasional produksi sesuai target atau 

pesanan 

- Memastikan sarana dan prasarana produksi dapat berfungsi 

dengan baik 

- Melaksanakan pemeliharaan alat produksi 

- Memonitor dan mengevaluasi jumlah dan mutu hasil 

produksi 

 Pengemasan 

- Melakukan pengemasan produk 

- Memastikan sarana dan prasarana pengemasan tersedia 

cukup dan dapat berfungsi dengan baik 

- Melaksanakan pemeliharaan alat pengemasan 

- Memonitor dan mengevaluasi kegiatan pengemasan produk 

d. Koordinator administrasi dan keuangan 

 Melaksanakan penagihan pembayaran 

 Membuat laporan keuangan 

 Membuat rencana penjualan atau pemasaran 

 Memonitor dan mengevaluasi kegiatan administrasi keuangan, 

sales, dan distribusi, dan marketing 
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e. Staf administrasi dan keuangan 

 Administrasi keuangan 

- Melaksanakan pencatatan hasil produksi 

- Melaksanakan pencatatan hasil penjualan 

- Menerima hasil penjualan 

- Melaksanakan pembukuan penerimaan, pengeluaran, dan 

saldo pada buku kas 

 Penjualan dan distribusi 

- Melaksanakan penjualan hasil produksi 

- Melaksanakan distribusi atau pengantaran hasil penjualan 

kepada pelanggan 

- Melaksanakan pencatatan hasil penjualan 

- Menjamin peralatan dan distribusi dapat berfungsi dengan 

baik 

 Pemasaran 

- Melaksanakan pemasaran sesuai target 

- Membentuk dan memperluas jaringan pemasaran 

- Mencari pelanggan secara aktif 

 Pengemudi 

- Melakukan pengecekan kendaraan sebelum dan sesudah 

dioperasikan 

- Mengemudikan kendaraan sesuai dengan permintaan staf 

atau petugas yang diantarkan atau Koordinator administrasi 

dan keuangan 
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- Menerima surat pesanan dan retur barang 

- Menerima dan mencatat keluhan pelanggan 

4.2.5.Produk dan Proses Produksi 

a. Produk 

Meskipun AMDK ASA merupakan pendatang dalam industri air 

minum dalam kemasan di Indonesia namun perkembangannya dapat 

dikatakan cukup baik. Sejak diluncurkan ke publik pada tahun 2010 

ASA telah berhasil meningkatkan volume produksi dan penjualannya. 

Adapun produk dari AMDK ASA sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Varian Produk AMDK ASA 

Varian Produk ASA 

Cup Mini 120 ml 

Cup Sedang 240 ml 

Botol  500 ml 

Galon 19 liter 

 

b. Proses Produksi 

Proses produksi AMDK ASA menggunakan metode filtrasi 

dan sinar ultraviolet sebagai alat sterilisasi untuk menghindari 

pemakaian bahan pengawet. Sistem manajemen mutu ISO 9001:2000 

diterapkan mulai dari awal pengambilan bahan baku di sumber air 

hingga produk sampai ke konsumen untuk menjaga kepuasan 

pelanggan secara konsisten serta sebagai upaya perbaikan 

berkelanjutan untuk menghadapi dinamika sosial kemasyarakatan.  

Sumber : Unit Bisnis AMDK ASA Perum Jasa Tirta I Malang (2015) 
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Untuk menjaga kesterilan air maka lokasi produksi 

ditempatkan dekat dengan sumber air. Penyaluran air dari sumber ke 

bak penampungan air melalui jaringan pipa stainless steel. Tahap 

selanjutnya masuk kepada mesin filtrasi yang menghasilkan kadar 

Total Dissolved Solid (TDS) hingga 0 ppm dan memiliki pH normal 

sebesar 6,8 – 7,2. Nilai tersebut menjelaskan kandungan air yang 

layak untuk dikonsumsi. Selain itu proses filtrasi juga bertujuan 

untuk membuang 99% partikel berukuran mikron (1 mikron = 1/1000 

ml). 

Setelah melalui proses filtrasi maka dilanjutkan ke proses 

penyaringan. Proses penyaringan ini dilakukan secara bertahap 

dengan tujuan untuk menghilangkan partikel-partikel yang terbawa 

selama proses pengaliran air dari sumber hingga ke lokasi produksi. 

Selain untuk menghilangkan partikel-partikel tersebut juga untuk 

menghilangkan warna, rasa, dan bau yang dapat terbawa oleh air. 

Proses penyaringan ini diakhiri dengan penyinaran ultraviolet untuk 

menyempurnakan proses sterilisasi dan proses desinfeksi sebelum 

dikemas. 

Tahap terakhir adalah proses pengemasan air atau proses 

pengisian air ke dalam kemasan. Sebelum air diisikan ke dalam 

kemasan perlu melewati proses penyinaran kedua dengan ultraviolet 

untuk kembali melewati tahap desinfeksi dan sterilisasi. Proses 

tersebut dilakukan karena produk makanan dan minuman rentan akan 

kontaminasi bakteri selama proses produksinya. Setelah melewati 
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proses penyinaran kedua air dipompakan melalui tangki gravity 

untuk selanjutnya diisikan kepada kemasan melalui saluran-saluran 

tersendiri menurut jenis kemasannya. Pengisian ke dalam kemasan 

dilakukan dengan mesin bertujuan untuk mengurangi kontak 

langsung dengan pekerja agar kesterilan air tetap terjaga. Adapun 

proses produksi AMDK ASA dijelaskan dalam Bagan 4.2 berikut: 

Bagan 4.2 

Proses Produksi AMDK ASA 

 

Sumber : Unit Bisnis Air Minum Dalam Kemasan ASA (2015) 

4.2.6.Distribusi dan Pemasaran 

a. Sistem Distribusi 

Sistem distribusi dari AMDK ASA terdiri dari 2 jenis yaitu langsung 

dan tidak langsung. Distribusi secara langsung adalah pelanggan dapat 

memperoleh produk ASA langsung di pergudangannya yang berada di 

Kantor Gadang. Sedangkan proses distribusi tidak langsung adalah 

Bahan baku 
dari sumber air 

Sengguruh

Dialirkan ke 
lokasi produksi

masuk ke mesin 
filtrasi 

Proses 
penyaringan

Proses 
penyinaran 

tahap 1

Proses 
penyinaran 

tahap 2

Proses 
pengemasan
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penyampaian produk kepada pelanggan melalui perantara sales yang 

mendatangi pelanggan untuk menawarkan produk atau penjualan 

melalui toko retail yang bekerja sama dengan Produk Air Minum ASA. 

b. Pemasaran 

 Dalam memasarkan produknya ke publik, AMDK ASA 

menerapkan kebijakan dua harga yaitu harga untuk pangsa internal 

dan eksternal perusahaan. Untuk internal perusahaan harga yang 

diterapkan lebih tinggi dari harga untuk eksternal perusahaan. 

Kebijakan ini bertujuan untuk menarik minat pelanggan ditengah 

persaingan bisnis air minum dalam kemasan di Indonesia yang 

sangat kompetitif. Penentuan tersebut didasarkan pada kebijakan 

pimpinan Perum Jasa Tirta I atas rekomendasi dari manajer Unit 

Bisnis Air Minum Dalam Kemasan ASA.  

 Dengan dilaksanakannya pemasaran kepada pihak eksternal 

perusahaan, pemasaran bagi pihak internal tetap berjalan. Hingga 

saat ini ekspansi wilayah pemasaran dari Produk AMDK ASA tidak 

hanya terbatas pada wilayah Malang Raya namun telah mencapai 

Blitar, Kediri, dan Tulungagung. Meskipun masih dalam kawasan 

regional Jawa Timur namun perkembangan ini dinilai cukup baik 

dilihat dari jumlah penjualan yang meningkat hingga mencapai 

angka Rp 3.786.000.000 pada tahun 2014 (Annual Report 2014). 

Dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2012 dan 2013, 

jumlah penjualan masih menunjukkan antara Rp 2.500.000.000 

hingga Rp 3.000.000.000 . 
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4.3. Hasil Penelitian & Pembahasan 

Penelitian dilakukan di 18 retail wilayah Malang Raya yang ber-

MOU dengan Unit Bisnis Air Minum Dalam Kemasan ASA. Pemilik 

retail-retail tersebut menjadi responden dalam penelitian ini. Proses 

penyebaran kuisioner dilakukan selama empat hari mulai hari Senin, 28 

Desember 2015 – 31 Desember 2015.  

4.3.1. Gambaran Umum Profil Demografis Responden 

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan sejumlah 18 toko. 

Sampel diambil 100% dari populasi yaitu retail produk AMDK ASA yang 

memiliki MOU dengan Unit Bisnis AMDK ASA. Responden dalam 

kuisioner diminta untuk mengisi keterangan mengenai profil responden 

yaitu: Nama Pemilik, jenis kelamin, nama toko, alamat toko, dan omzet 

penjualan per hari. Berikut ini merupakan gambaran umum dari profil 

responden: 

Tabel 4.2 

Jenis Kelamin Responden 

No Jenis Kelamin Jumlah  Persentase 

1. Laki-laki 7 38,9 % 

2. Perempuan 11 61,1% 

 Jumlah 18 100 % 

Sumber : Data primer diolah, Januari 2016 

Tabel 4.2 menyajikan informasi tentang jenis kelamin dari 

responden dalam penelitian ini. Hasil dari pengolahan data menunjukkan 

bahwa responden laki-laki sebanyak 7 orang atau 38,9% sedangkan 

responden perempuan sebanyak 11 orang atau 61,1%. Data tersebut 

menunjukkan bahwa seorang perempuan dianggap lebih teliti dan telaten 
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dalam mengerjakan sesuatu hal sehingga dapat mengembangkan suatu 

bisnis menjadi lebih teratur. 

Tabel 4.3 

Omzet Penjualan per Hari 

No Omzet penjualan per hari Jumlah  Persentase 

1 < Rp 500.000 3 16,7% 

2 >Rp 500.000 – Rp 1.000.000 10 55,5% 

3 >Rp 1.000.000.000 5 27,8% 

 Jumlah 18 100% 

Sumber : Data Primer diolah, Januari 2016 

Tabel 4.3 menyajikan informasi mengenai identitas responden 

berdasarkan omzet penjualan per hari. Dalam kuisioner ini terdapat 3 

golongan omzet yaitu < Rp 500.000 , > Rp 500.000 – Rp 1.000.000 , dan 

> Rp 1.000.000. Hasil pengolahan data dari kuisioner menunjukkan 

bahwa 5 toko (27,8%) memiliki omzet per hari > Rp 1.000.000. Kemudian 

ada 10 toko (55.5%) yang memiliki omzet > Rp 500.000 – Rp 1.000.000 , 

dan 3 toko (16,7%) yang memiliki omzet < Rp 500.000. Data tersebut 

mengindikasikan bahwa mayoritas retail dari produk ASA merupakan 

toko berskala menengah yang berpotensi untuk berkembang lebih lanjut 

dan memiliki hubungan jangka panjang dengan Unit Bisnis AMDK ASA. 
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Tabel 4.4 

Lokasi Toko Responden 

No Lokasi Toko Jumlah 

1 Kecamatan Singosari 2 

2 Kecamatan Karangploso 1 

3 Kecamatan Pakis 2 

4 Kecamatan Kepanjen 3 

5 Kecamatan Sumberpucung 3 

6 Kecamatan Pakisaji 1 

7 Kecamatan Kalipare 1 

8 Kecamatan Kromengan, Gn. Kawi 1 

9 Kota Batu 1 

10 Kecamatan Pujon 1 

11 Kecamatan Turen 1 

12 Kecamatan Klojen 1 

 Jumlah 18 

Sumber: Data Primer, Januari 2016 

Tabel 4.4 menyajikan data mengenai lokasi pengambilan sampel 

penelitian. Jumlah responden sebanyak 18 toko tersebut diambil 100% 

karena pada kenyataannya jumlah dari retail yang ber-MOU dengan Unit 

Bisnis AMDK ASA di Malang Raya hanya sejumlah 18 retail. Selain itu 

lokasi dari 18 retail tersebut menyebar ke seluruh wilayah Malang Raya 

dan menggambarkan situasi dari setiap wilayah tersendiri yang tentunya 

berbeda-beda. Di wilayah utara diwakili oleh Kecamatan Singosari dan 

Kecamatan Karangploso, di wilayah timur diwakili oleh Kecamatan Pakis 

dan Kecamatan Turen, di wilayah selatan diwakili oleh Kecamatan 

Kepanjen, Kecamatan Sumberpucung, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan 

Kalipare, dan Kecamatan Kromengan – Gn. Kawi. Kemudian di wilayah 



72 
 

barat diwakili oleh Kota Batu, Kecamatan Pujon, Kecamatan Turen, dan 

untuk wilayah Kota Malang berada di Kecamatan Klojen. Dari hal 

tersebut dapat diindikasikan bahwa lokasi toko rekanan Unit Bisnis 

AMDK ASA yang melakukan MOU tersebar ke berbagai penjuru di 

wilayah Malang Raya. Penyebaran lokasi toko ini tentunya 

menggambarkan bagaimana kondisi masing-masing daerah tersebut. 

Kemudian alasan dari diambilnya sampel yang hanya ber-MOU adalah 

karena hanya retail yang memiliki kontrak yang rutin berhubungan dan 

mengetahui secara pasti bagaimana proses pemenuhan pesanan dari retail 

ke Unit Bisnis AMDK ASA, sehingga hanya dari 18 toko tersebut yang 

dapat diteliti mengenai bagaimanakah proses pemenuhan pesanan dan 

rantai pasokan hilir dari Produk AMDK ASA.  

4.3.2. Distribusi Frekuensi Hasil Jawaban Responden 

Pada bagian berikut ini akan disajikan hasil penelitian mengenai 

jawaban responden dari pertanyaan yang ada dalam kuisioner. 

 Variabel Bebas 

Dalam penelitian ini terdapat empat variabel bebas dari unsur 

pemenuhan pesanan dalam supply chain downstream. 

a. Pertanyaan Variabel Pesanan Pembelian (X1) 

Dalam variabel ini terdapat tiga item pertanyaan. Dari tiga 

item tersebut diperoleh jawaban yang dirangkum dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.5 

Hasil Jawaban Responden untuk Variabel Pesanan Pembelian (X1) 

Item 

Skala Jawaban 
Jumlah 

Rata-rata 1 2 3 4 5 

f % f % f % F % f % ∑ % 

X1.1. 0 0 0 0 1 5,6 17 94,4 0 0 18 100 3,94 

X1.2 0 0 0 0 3 16,7 15 83,3 0 0 18 100 3,83 

X1.3 0 0 0 0 3 16,7 15 83,3 0 0 18 100 3,83 

 3,87 

Sumber: Data Primer diolah, Januari 2016 

  Dari data pada tabel 4.5 diketahui bahwa untuk pertanyaan 

pertama (X1.1) yaitu mengenai proses pemesanan pembelian AMDK 

ASA yang relatif cepat, diketahui rata-rata dari jawaban responden 

menunjukkan angka 3,94. Data tersebut menunjukkan bahwa 

mayoritas responden setuju dengan proses pemesanan pembelian 

yang relatif cepat.  

  Untuk pertanyaan kedua (X1.2) mengenai proses pemesanan 

pembelian AMDK ASA yang sederhana, diketahui rata-rata dari 

jawaban responden menunjukkan angka 3,83. Data tersebut 

menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju bahwa proses 

pesanan pembelian AMDK ASA sederhana. 

  Untuk pertanyaan ketiga (X1.3) mengenai apakah distributor 

selalu memenuhi pesanan pembelian, diketahui rata-rata dari jawaban 

responden menunjukkan angka 3,83. Data tersebut menunjukkan 

bahwa mayoritas responden setuju bahwa AMDK ASA selalu 

memenuhi pesanan pembelian dari retail. 
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b. Pertanyaan Variabel Pengiriman Pesanan (X2) 

Dalam variabel ini terdapat 3 item pertanyaan. Dari tiga item 

tersebut diperoleh jawaban yang dirangkum dalam tabel berikut: 

Tabel 4.6 

Hasil Jawaban Responden untuk Variabel Pengiriman Pesanan (X2) 

Sumber: Data Primer diolah, Januari 2016 

  Dari tabel 4.6 diketahui, untuk pertanyaan pertama (X2.1) 

mengenai pernyataan pengiriman pesanan yang relatif cepat, 

diketahui nilai rata-rata jawaban responden sebesar 3,89. Data 

tersebut ini menunjukkan bahwa rata-rata responden setuju dengan 

pengiriman pesanan yang dilakukan AMDK ASA relatif cepat. 

  Untuk pertanyaan kedua (X2.2) mengenai apakah kuantitas 

barang yang sampai di tenpat sesuai dengan pesanan, diketahui angka 

rata-rata jawaban responden menunjukkan nilai 3,94. Data tersebut 

menunjukkan bahwa rata-rata responden setuju dengan kesesuaian 

antara kuantitas barang yang dipesan dengan barang yang diantar. 

  Untuk pertanyaan ketiga (X2.3) mengenai apakah kualitas 

barang yang dipesan sesuai dengan pesanan, diketahui rata-rata 

jawaban responden menunjukkan nilai sebesar 4,06. Data tersebut 

Item 

Skala Jawaban 
Jumlah 

Rata-rata 1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % ∑ % 

X2.1. 0 0 0 0 2 11,1 16 88,9 0 0 18 100 3,89 

X2.2 0 0 0 0 1 5,5 17 94,4 0 0 18 100 3,94 

X2.3 0 0 0 0 2 11,1 13 72,2 3 16,67 18 100 4,06 

 3,94 
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berarti bahwa rata-rata responden setuju bila kualitas barang yang 

dipesan sesuai dengan pesanan atau sesuai yang diharapkan. 

c. Pertanyaan Variabel Kontrol Persediaan (X3) 

Dalam variabel ini terdapat dua item pertanyaan. Dari dua item 

tersebut diperoleh jawaban yang dirangkum dalam tabel berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil Jawaban Responden Untuk Variabel Kontrol Persediaan (X3) 

Sumber : Data Primer, Januari 2016 

  Dari tabel 4.7 diketahui untuk pertanyaan pertama (X3.1) 

mengenai apakah sales person rutin memeriksa jumlah persediaan di 

retailer, diketahui nilai rata-rata hasil jawaban responden sebesar 

3,94. Hasil rata-rata jawaban tersebut menunjukkan bahwa mayoritas 

responden setuju jika sales person rutin memeriksa jumlah 

persediaan di retailer. 

  Untuk pertanyaan kedua (X3.2) mengenai apakah sales 

person rutin melakukan inspeksi kualitas produk, diketahui rata-rata 

jawaban responden menunjukkan nilai 3,67. Dari jawaban tersebut 

menunjukkan rata-rata responden setuju jika sales person rutin 

melakukan inspeksi kualitas produk. 

 

 

 

Item 

Skala Jawaban 
Jumlah 

Rata-rata 1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % ∑ % 

X3.1. 0 0 0 0 3 16,7 13 72,2 2 11,1 18 100 3,94 

X3.2 0 0 0 0 6 33,3 12 66,7 0 0 18 100 3,67 

 3,81 
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d. Pertanyaan Variabel Penjualan dan Pengembalian (X4) 

Dalam variabel ini terdapat tiga item pertanyaan. Dari tiga 

item tersebut diperoleh jawaban yang dirangkum dalam tabel berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil Jawaban Responden untuk Variabel Kontrol Persediaan (X4) 

Item 

Skala Jawaban 
Jumlah Rata-

rata 
1 2 3 4 5 

f % f % F % f % f % ∑ % 

X4.1. 0 0 0 0 9 50 6 33,3 3 16,67 18 100 3,67 

X4.2 0 0 0 0 3 16,7 13 72,2 2 11,1 18 100 3,94 

X4.3 0 0 0 0 4 22,2 10 55,56 4 22,2 18 100 4 

 3,87 

Sumber: Data Primer diolah, Januari 2016 

  Dari tabel 4.8 diketahui jawaban untuk pertanyaan pertama 

(X4.1) mengenai apakah penjualan produk AMDK ASA lebih besar 

dari produk lain, diketahui rata-rata jawaban responden menunjukkan 

nilai sebesar 3,67. Data Tersebut menunjukkan bahwa rata-rata 

responden setuju bila penjualan AMDK ASA lebih besar dari produk 

lain. Penjualan dari AMDK yang lebih tinggi dari produk lain adalah 

untuk kemasan cup mini 120 ml dan di lokasi-lokasi tertentu yang 

jauh dari pusat kota / kecamatan seperti di Kalipare dan Kromengan 

Gn. Kawi. 

Untuk pertanyaan kedua (X4.2) mengenai apakah jumlah 

pengembalian AMDK ASA sedikit, diketahui rata-rata hasil 

jawaban responden menunjukkan nilai 3,94. Hasil jawaban tersebut 

menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju jika jika jumlah 

pengembalian produk AMDK ASA sedikit. 

  Untuk pertanyaan ketiga (X4.3) mengenai apakah jumlah 

penukaran AMDK ASA sedikit, diketahu rata-rata hasil jawaban 
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responden menunjukkan nilai 4,00. Data tersebut menunjukkan 

bahwa mayoritas responden setuju jika pengembalian dari produk 

AMDK ASA sedikit. 

 

 Variabel Terikat 

Dalam penelitian ini terdapat satu variabel terikat yakni 

Kepuasan Retailer. 

a. Pertanyaan untuk Variabel Kepuasan Retailer 

 Variabel ini memiliki tiga pertanyaan yang jawabannya 

tergambar dalam tabel berikut: 

Tabel 4.9 

Hasil Jawaban Responden untuk Variabel Kepuasan Retailer 

Item 

Skala Jawaban 
Jumlah 

Rata-rata 1 2 3 4 5 

F % f % f % f % f % ∑ % 

Y1.1 0 0 0 0 2 11,1 15 83,3 1 5,56 18 100 3,94 

Y1.2 0 0 0 0 6 33,3 12 66,7 0 0 18 100 3,67 

Y1.3 0 0 0 0 7 38,9 10 55,6 1 5,5 18 100 3,67 

 3,76 

Sumber: Data Primer diolah, Januari 2016 

 Dari tabel 4.9 dapat dikemukakan jawaban dari pertanyaan 

pertama (Y1.1) mengenai apakah responden puas dengan pelayanan 

yang diberikan oleh Unit Bisnis AMDK ASA, diketahui nilai rata-

rata jawaban responden adalah 3,94. Data tersebut menggambarkan 

bahwa mayoritas responden puas akan pelayanan yang diberikan oleh 

Unit Bisnis AMDK ASA dalam rangka proses pemenuhan pesanan. 

 Untuk pertanyaan kedua (Y1.2) mengenai apakah pelayaan 

yang diberikan lebih baik dari kinerja yang semestinya, diketahui 

nilai rata-rata jawaban responden adalah 3,67. Data tersebut 
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menggambarkan bahwa mayoritas responden setuju jika pelayanan 

yang diberikan lebih baik dari kinerja yang seharusnya. 

  Untuk pertanyaan ketiga (Y1.3) mengenai apakah pelayanan 

yang diberikan lebih baik dari harapan responden, diketahui nilai 

rata-rata jawaban responden sebesar 3,67. Dari jawaban tersebut 

menggambarkan bahwa mayoritas responden setuju dan menganggap 

pelayanan yang diberikan lebih baik dari yang diharapkan. 

 

4.4. Analisis Hasil Penelitian 

4.4.1. Hasil Uji Validitas 

Hasil dari pengujian validitas menjelaskan valid atau tidaknya instrument 

yang diajukan dalam kuisioner. Instrumen pertanyaan yang diajukan 

kepada responden harus valid karena pertanyaan mencerminkan 

variabel-variabel yang diteliti dalam sebuah penelitian. Hasil dari 

pengujian validitas instrument penelitian ini digambarkan pada Tabel 

4.10 berikut: 
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Tabel 4.10 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Item rhitung Keterangan 

X1 

X1.1 

X1.2 

X1.3 

0,542 

0,933 

0,933 

Valid 

Valid 

Valid 

X2 

X2.1 

X2.2 

X2.3 

0,530 

0,669 

0,459 

Valid 

Valid 

Valid 

X3 
X3.1 

X3.2 

0,600 

0,600 

Valid 

Valid 

X4 

X4.1 

X4.2 

X4.3 

0,737 

0,712 

0,718 

Valid 

Valid 

Valid 

Y 

Y1.1 

Y1.2 

Y1.3 

0,486 

0,666 

0,594 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber: Data Primer diolah, Februari 2016 

Sebuah instrument dikatakan valid jika dapat mengungkapkan data 

dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi atau rendahnya validitas 

instrumen menunjukkan seberapa jauh data yang terkumpul tidak 

menyimpang dari gambaran variabel yang dimaksud. Untuk mengetahui 

tingkat validitas data yang digunakan, dalam penelitian ini menggunakan 

metode Corrected Item-Total Correlation. Menurut Hair (2009) data 

dikatakan valid dalam penelitian jika nilainya > 0.3. Berdasarkan Tabel 

4.10 diatas diketahui semua pertanyaan yang diajukan dalam kuisioner 

adalah valid untuk penelitian ini karena bernilai > 0.3. 
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4.4.2. Hasil Uji Reliabilitas 

Hasil uji reliabilitas menunjukkan apakah data tersebut memiliki 

kehandalan dan apakah jawaban responden tersebut konsisten dengan 

pertanyaan yang diajukan. Adapun hasil uji reliabilitas dalam penelitian 

ini ditunjukkan dalam Tabel 4.11 berikut: 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 
Koefisien Alpha 

Cronbach 
Keterangan 

X1 0,875 Reliabel 

X2 0,665 Reliabel 

X3 0,747 Reliabel 

X4 0,842 Reliabel 

Y 0,741 Reliabel 

Sumber : Data Primer diolah, Februari 2016 

Nilai reliabilitas dalam penelitian adalah indeks yang menunjukkan 

sejauh mana alat ukur dapat dipercaya. Jika alat ukur tersebut dipakai 

berulang untuk mengukur sebuah fenomena dan hasilnya relatif konstan, 

maka alat ukur tersebut dianggap reliable. Dalam hal ini alat ukur 

tersebut adalah variabel-variabel beserta itemnya dalam sebuah kuisioner 

penelitian. Sebuah data dianggap reliabel bila nilai koefisien Alpha 

Cronbach menunjukkan angka > 0,6. Berdasarkan tabel 4.11 diatas 

semua variabel dinilai reliabel bagi penelitian ini karena bernilai > 0,6 

 

4.4.3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Tujuan dari perhitungan regresi linier berganda adalah untuk 

memperhitungkan besarnya hubungan antara variabel terikat dengan 

variabel bebas yaitu aktivitas pemenuhan pesanan yang terdri dari proses 
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pembelian, pengiriman pesanan, kontrol persediaan, dan penjualan & 

pengembalian (X1, X2, X3, X4). Adapun hasil dari regresi berganda 

penelitian disajikan dalam tabel 4.12 berikut: 

Tabel 4.12 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

 
Sumber : Data Primer diolah, Februari 2016 

 

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada Tabel 4.12 di atas, 

maka dapat dibuat suatu persamaan regresi seperti di bawah ini : 

Y = 0,070X1 + 0,120X2 + 0,453X3 + 0,400X4 

Dari hasil persamaan regresi tersebut dapat diketahui : 

a. Proses Pembelian (X1) 

Untuk variabel X1 yaitu proses pembelian diketahui nilai koefisiennya 

sebesar 0,070. Dikarenakan angka yang muncul bersifat positif maka setiap 

penambahan kemudahan pelayanan maka kepuasan retailer akan turut 

meningkat, dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan. Kemudian 

nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 (0,765) menyebabkan variabel 

proses pembelian tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

retailer. Hasil perhitungan ini disebabkan meskipun menurut responden 

prosedur pelayanan yang diberikan dalam memasan produk air minum ASA 

relatif mudah dan tidak berbelit namun terkadang tidak semua pesanan dapat 
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dipenuhi sehingga variabel pesanan pembelian menjadi kurang signifikan 

dalam mempengaruhi kepuasan retailer produk AMDK ASA. 

b. Pengiriman Pesanan (X2) 

Untuk variabel X2 yaitu pengiriman pesanan memiliki nilai koefisien 

sebesar 0,120. Angka yang bernilai positif tersebut menunjukkan bahwa setiap 

terjadi peningkatan layanan pengiriman pesanan akan menambah kepuasan dari 

retailer, dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan. Variabel 

pengiriman pesanan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,590 yang mana lebih 

dari 0,05 sehingga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan 

retailer. Variabel pengiriman pesanan menjadi tidak signifikan terhadap 

kepuasan retailer produk AMDK karena meskipun dalam proses pengiriman 

pesanan masih terdapat keterlambatan namun kmasih dapat ditolerir sehingga 

baik produk datang terlambat atau tepat waktu keadaannya tidak jauh berbeda. 

Berdasarkan hal tersebut variabel pengiriman pesanan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan retailer produk AMDK ASA. 

c. Kontrol Persediaan (X3) 

Untuk variabel kontrol persediaan diketahui nilai koefisien sebesar 0,453. 

Angka yang bernilai positif tersebut dapat diartikan dengan setiap 

bertambahnya pelayanan kontrol persediaan di retailer maka kepuasan retailer 

akan meningkat, dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan. Sedangkan 

variabel kontrol persediaan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,022. Nilai 

tersebut yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel kontrol 

persediaan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepuasan retailer. 

Hasil tersebut dikarenakan sesuai fakta yang ada di lapangan bahwa responden 
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merasa nyaman dan puas jika sales rutin melakukan pengecekan terhadap 

jumlah stok dan kualitas produk yang berada di retailer. Pengecekan stok ini 

tentu penting untuk menghindari penumpukan produk maupun product stockout, 

karena jika stockout terjadi maka baik retailer maupun produsen AMDK ASA 

juga akan mengalami kerugian peluang penjualan akibat permintaan produk 

yang tidak terpenuhi. Sehingga, jika kontrol persediaan yang dilakukan oleh 

sales semakin rutin dilakukan maka kepuasan retailer akan semakin meningkat. 

d. Penjualan & Pengembalian (X4) 

Untuk variabel penjualan dan pengembalian ditemukan hasil koefisien 

sebesar 0,400. Nilai positif tersebut memiliki makna bahwa setiap peningkatan 

tingkat penjualan dan penurunan jumlah pengembalian akan meningkatkan 

kepuasan dari retailer, dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan. 

Sedangkan untuk nilai signifikansinya sebesar 0,049. Karena nilai signifikansi 

dari variabel penjualan & pengembalian < 0,05 maka variabel ini memiliki 

pengaruh secara signifikan terhadap kepuasan retailer. Hasil tersebut sesuai 

dengan pernyataan responden bahwa mereka puas akan hasil penjualan dari 

produk AMDK ASA, khusunya untuk cup kecil ukuran 120ml. Meskipun untuk 

varian lain tingkat penjualannya belum dapat menyaingi produk-produk 

terdahulunya, namun penjualan dari produk AMDK ASA tidak mengecewakan. 

Dalam penelitian ini juga ditemukan sebuah fakta bahwa di wilayah-wilayah 

pedesaan yang jauh dari pusat keramaian seperti Kecamatan Kalipare dan 

Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, perbedaan harga sebesar Rp 500 – 

Rp 1.000 sudah mempengaruhi keputusan pembelian dari konsumen. Sehingga 

dengan harga jual produk AMDK ASA yang lebih rendah dari produk lainnya 
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mengakibatkan penjualannya dinilai memuaskan. Ditambah dengan jumlah 

pengembalian yang sangat jarang terjadi maka variabel penjualan dan 

pengembalian ini berpengaruh signifikan terhadap kepuasan retailer yang 

menjual produk AMDK ASA 

4.4.4. Hasil Analisis Uji Simultan (Uji F) 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Simultan (Uji F) 

 

Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh 

variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat. Pengertian dari 

simultan sendiri adalah secara bersama-sama dan menyeluruh, sehingga 

uji simultan yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-

variabel bebas (pesanan pembelian, pengiriman pesanan, kontrol 

persediaan, penjualan & pengembalian) dalam penelitian ini berpengaruh 

secara bersama-sama dalam meningkatkan variabel terikatnya (kepuasan 

retailer). 

Hasil analisis ini diperoleh dari nilai signifikansi dan Fhitung 

dibandingkan dengan Ftabel. Hasil uji simultan dari penelitian ini adalah 

sebesar Sig = 0,001 , besarnya Fhitung = 8.864 dan Ftabel = 3,179. Nilai Ftabel 

berasal dari nilai 4 dan 13 pada kolom df di tabel ANOVA yang bemakna 

derajat bebas dari regresi dan residual. Dari nilai 4 dan 13 tersebut dapat 

ANOVAb

2.082 4 .520 8.864 .001a

.763 13 .059

2.845 17

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors : (Constant), X4, X3, X2, X1a. 

Dependent Variable: Yb. 
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dicari hasil Ftabel dengan memasukkan rumus =FINV(0.5, 4, 13) pada 

Microsoft Excel atau dengan melihat pada tabel distribusi F untuk 

probabilitas 0,05. Dikarenakan tingkat signifikansi dalam penelitian ini 

<0,05 yaitu 0,000 dan Fhitung > Ftabel yaitu 8,864 > 3,179 maka data dalam 

penelitian ini signifikan dan variabel bebas berpengaruh simultan pada 

variabel terikat. 

4.4.5. Hasil Analisis Uji Parsial (Uji T) 

Uji parsial digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh 

variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Adapun hasil dari 

uji parsial (Uji t) dapat dilihat dalam Tabel 4.14 berikut: 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Parsial (Uji T) 

Variabel Bebas Nilai Uji T Sig. 

Proses pembelian (X1) 0,306 0,765 

Pengiriman pesanan (X2) 0,552 0,590 

Kontrol Persediaan (X3) 2,589 0,022 

Penjualan & Pengembalian (X4) 2,167 0,049 

Variabel Terikat : Kepuasan Retailer  (Y) 

Sumber : Data primer, diolah Februari 2016 

a. Hasil t test antara X1 (Pesanan Pembelian) dengan Y (Kepuasan Retailer) 

menunjukkan nilai thitung = 0,306. Sedangkan nilai ttabel = 2,160 (α = 0,05 ; 

db = 13). Karena nilai thitung < ttabel yaitu 0,306 < 2,160 atau sig.t (0,765) > 

0,05 maka menurut hasil perhitungan SPSS pengaruh pesanan pembelian 

terhadap kepuasan retailer tidak signifikan. 

b. Hasil t test antara X2 (Pengiriman Pesanan) dengan Y (Kepuasan Retailer ) 

menunjukkan thitung = 0,552. Sedangkan ttabel = 2,160 (α = 0.05 ; db residual 

= 13). Karena t hitung < t tabel yaitu 0,552 < 2,160 atau sig. t (0,590) > 0.05 
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maka pengaruh X2 (Pengiriman Pesanan) terhadap Kepuasan Retailer  

adalah tidak signifikan pada alpha 5%.  

c. Hasil t test antara X3 (Kontrol Persediaan) dengan Y (Kepuasan Retailer ) 

menunjukkan thitung = 2,589. Sedangkan ttabel = 2,160 (α = 0.05 ; db residual 

= 13). Karena t hitung > t tabel yaitu 2,589 > 2,160 atau sig. t (0,022) < 0.05 

maka pengaruh X3 (Kontrol Persediaan) terhadap Kepuasan Retailer  adalah 

signifikan pada alpha 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kepuasan 

Retailer dapat dipengaruhi secara signifikan oleh Kontrol Persediaan atau 

dengan meningkatkan layanan kontrol persediaan maka Kepuasan Retailer  

akan mengalami peningkatan.  

d. Hasil t test antara X4 (Penjualan & Pengembalian) dengan Y (Kepuasan 

Retailer ) menunjukkan thitung = 2,167. Sedangkan ttabel = 2,160 (α = 0.05 ; 

db residual = 13). Karena t hitung > t tabel yaitu 2,167 > 2,160 atau sig. t 

(0,049) < 0.05 maka pengaruh X4 (Penjualan & Pengembalian) terhadap 

Kepuasan Retailer  adalah signifikan pada alpha 5%. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Kepuasan Retailer dapat dipengaruhi secara signifikan 

oleh penjualan & pengembalian atau dengan peningkatan penjualan maka 

Kepuasan Retailer  akan mengalami peningkatan. 

4.4.6. Hasil Analisis Uji Asumsi Klasik 

Dalam penelitian ini dilakukan uji asumsi klasik dengan 

melaksanakan empat jenis uji, yaitu: 

a. Uji Asumsi Multikolinearitas 

Dari hasil pengujian asumsi multikolinearitas ditemukan hasil 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.15 

Hasil Analisis Uji Multikolinearitas 

Variabel Bebas Tolerance  VIF 

Pesanan Pembelian (X1) 0,398 2,514 

Pengiriman Pesanan (X2) 0,434 2,306 

Kontrol Persediaan (X3) 0,675 1,482 

Penjualan & Pengembalian (X4) 0,606 1,650 

Variabel terikat (Y) : Kepuasan retailer 

Sumber: Data primer, diolah Februari 2016 

Untuk melihat makna dari hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat 

dari nilai tolerance maupun nilai VIF (Variance Inflation Factor). Untuk nilai 

tolerance, antara variabel bebas dikatakan tidak berkorelasi jika nilainya > 0,1. 

Sedangakan jika menurut nilai VIF antara variabel bebas dikatakan tidak 

berkorelasi jika nilainya < 10. Dalam data diatas baik nilai tolerance maupun VIF 

sama-sama memenuhi syarat > 0,1 dan < 10, sehingga antara variabel bebas dalam 

penelitian ini tidak memiliki korelasi satu sama lain.  

b. Uji Asumsi Homoskedastisitas 

Dari uji asumsi homoskedastisitas diperoleh grafik sebagai berikut: 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Homoskedastisitas 

 
Sumber: Data primer, diolah Februari 2016 
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 Dari hasil pengujian diperoleh tampilan diagram scatterplot yang 

menyebar dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Hasil data 

menunjukkan tidak terjadinya heteroskedastisitas dan data penelitian 

bersifat homogen atau homoskedastisitas. 

c. Uji Normalitas 

Dari hasil pengujian normalitas diperoleh grafik sebagai berikut: 

Gambar 4.2 

Hasil Uji Normalitas 

 
Sumber: Data primer, diolah Februari 2016 

 Dari hasil pengujian normalitas terlihat data menyebar mengikuti 

garis diagonal dan berada berdekatan dengan garis diagonal. Berdasarkan 

hal tersebut regresi yang dilakukan telah memenuhi asumsi normalitas. 
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4.5. Pengujian Hipotesis 

Dalam penelitian ini dirumuskan 2 hipotesis yaitu: 

a. Variabel-variabel pemenuhan pesanan (pesanan pembelian, pengiriman 

pesanan, kontrol persediaan, penjualan & pengembalian) berpengaruh 

simultan terhadap kepuasan retailer produk air minum ASA. 

b. Variabel-variabel pemenuhan pesanan (pesanan pembelian, pengiriman 

pesanan, kontrol persediaan, penjualan & pengembalian) berpengaruh 

parsial terhadap kepuasan retailer produk air minum ASA. 

Hasil uji simultan dari penelitian ini adalah Sig = 0,001 , besarnya 

Fhitung = 8,864 dan Ftabel = 3,179. Dikarenakan tingkat signifikansi dalam 

penelitian ini <0,05 yaitu 0,001 dan Fhitung > Ftabel yaitu 8,864 > 3,179 maka 

data dalam penelitian ini signifikan dan variabel bebas (Pemenuhan 

pesanan) berpengaruh simultan pada variabel terikat (Kepuasan retailer). 

Kemudian untuk hipotesis mengenai pengaruh secara parsial, melalui hasil 

uji t diketahui bahwa hanya variabel Kontrol Persediaan dan Penjualan & 

Pengembalian yang memiliki pengaruh parsial dengan nilai signifikansi 

0,022 dan 0,049 (kurang dari 0,05). Berdasarkan 2 hal tersebut diketahui 

bahwa hipotesis penelitian ini dapat diterima. 
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4.6. Blueprint Supply Chain Management Produk Air Minum ASA 

Bagan 4.3 

Blueprint Supply Chain Management Produk Air Minum ASA 

 
Sumber: Hasil observasi, diolah Februari 2016 

 

Dari gambar di atas dapat diketahui proses supply chain atau rantai pasok 

yang dimiliki oleh Unit Bisnis AMDK ASA dalam proses bisnis produksinya. Ada 

2 bagian utama dalam sebuah jaringan rantai pasok yaitu bagian hulu dan hilir 

dimana bagian tersebut berada di pihak eksternal dari perusahaan. Untuk lebih 

lengkapnya akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Rantai pasok hulu atau upstream supply chain  

Dalam rantai pasokan hulu terdapat pihak-pihak yang memasok 

kebutuhan dalam proses produksi. Pada umumnya bahan baku termasuk dalam 

rantai pasok hulu bersama dengan pemasok bahan-bahan lainnya seperti 
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pemasok kemasan maupun bahan baku tambahan. Namun untuk produk air 

minum dalam kemasan ASA bahan baku didapat dari sumber air yang dikelola 

oleh internal perusahaan sehingga asal dari bahan baku air tanah tersebut bukan 

dari pihak eksternal Perum Jasa Tirta I sebagai perusahaan induk dari Unit 

Bisnis AMDK ASA. Sehingga dalam hal ini pihak yang berada dalam bagian 

hulu rantai pasokan adalah pemasok kemasan air minum baik galon, botol, dan 

gelas serta pemasok tutup kemasan.  

b. Rantai pasok hilir (downstream supply chain) 

Dalam rantai pasok hilir terdapat sebuah jaringan yang membawa atau 

mendistribusikan produk kepada konsumen. Baik itu konsumen akhir maupun 

perantara distribusi seperti distributor, agen, wholesaler, dan retailer. Dalam 

hal ini Unit Bisnis AMDK ASA memiliki dua jenis penyaluran yaitu kepada 

konsumen langsung dan tidak langsung. Untuk konsumen langsung dilayani 

dengan cara langsung diantar kepada konsumen akhir. Sedangkan jika kepada 

konsumen tidak langsung produk dipasarkan melalui retailer untuk sampai ke 

konsumen akhir. Kedua jenis penyaluran ini memiliki prosedur pemesanan 

yang hampir sama yaitu hanya dengan menghubungi tenaga penjual dari 

AMDK ASA dan kemudian menunggu pesanan sampai.  

Kemudian dalam internal perusahaan khususnya di Unit Bisnis AMDK 

ASA terdapat proses produksi yang diawali dari penyaluran bahan baku ke 

lokasi produksi. Proses produksi yang dilakukan secara garis besar terdiri dari 

3 tahap yaitu tahap pengaliran ke lokasi produksi, tahap penyaringan dan 

pensterilan, serta tahap pengemasan produk. Kemudian produk masuk ke 

bagian logistik untuk disimpan maupun disalurkan kepada konsumen. Proses 
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penyaluran ini melibatkan hubungan dengan bagian administrasi keuangan dan 

penjualan sebagai pihak yang berkomunikasi langsung dengan konsumen. 

 

4.7. Implikasi Hasil Penelitian 

4.7.1. Tahapan Optimalisasi Order Fulfillment 

Dari hasil perhitungan analisis regresi berganda diketahui bahwa 

seluruh variabel pemenuhan pesanan berpengaruh simultan terhadap 

kepuasan retailer serta variabel kontrol persediaan dan penjualan & 

pengembalian berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan retailer. Hal 

tersebut disebabkan karena setiap perusahaan dan kondisinya dengan 

lingkungan pasti mempunyai beberapa kekurangan yang perlu 

dikembangkan. Pengembangan ini bukan berarti sistem yang dimiliki 

Unit Bisnis AMDK ASA kurang baik, namun untuk lebih 

memaksimalkan apa yang telah dicapai saat ini. Seperti contohnya bahwa 

dalam hasil uji regresi seluruh variabel menunjukkan angka yang positif, 

namun 2 nilai dari 4 koefisien beta variabel pesanan pembelian dan 

pengiriman pesanan lebih kecil (0,070 dan 0,120) dari dua variabel 

lainnya. Variabel ini tetap membawa dampak positif bagi kepuasan 

retailer bila diadakan penambahan pada keduanya, namun pengaruhnya 

tidak cukup tinggi untuk menambah kepuasan konsumen. Dalam hal ini 

hubungan rantai pasok hilir dari Unit Bisnis AMDK ASA memerlukan  

sebuah optimalisasi melalui tahapan pengembangan yang diadopsi dari 

tahapan optimalisasi supply chain management.  
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Menurut teori optimalisasi supply chain management oleh Indrajit 

& Djokopranoto (2003:81), terdapat 2 fase dalam mempercepat proses 

optimalisasi: 

a. Internal 

 Sumber pembelian dan logistik 

 Keunggulan internal 

b. Eksternal 

 Konstruksi jaringan 

 Kepemimpinan dalam industri 

Pada setiap fase tersebut terdapat tahapan-tahapan sebagai berikut: 

 Penggerak 

 Fokus 

 Manfaat 

 Alat 

 Daerah aksi 

 Pedoman 

 Model 

 Aliansi 

 pelatihan 

Jika disesuaikan dengan keadaan yang ada pada Unit Bisnis AMDK 

ASA, untuk mengoptimalkan proses order fulfillment maka hendaknya 

memaksimalkan terlebih dahulu pada tahap internal yang terdiri dari 

sumber pembelian dan logistik serta unsur keunggulan internal. Jika 

disesuaikan dengan keadaan dari Unit Bisnis AMDK ASA, tahap 
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pengembangan dari dalam ini berkaitan dengan logistik dan arus 

distribusi barang. Kemudian bila dikaitkan dalam tahapan-tahapan 

optimalisasi seperti yang telah dijelaskan di atas, perkembangan pada 

tahap pertama dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Penggerak 

Pihak yang menjadi penggerak dalam perubahan internal umumnya 

adalah manajer dari organisasi tersebut. Dalam hal ini manajer dari Unit 

Bisnis AMDK ASA. Manajer Unit Bisnis AMDK ASA melakukan 

pembenahan dan pengembangan untuk melakukan penghematan serta 

mengusahakan pencapaian target penjualan. Selain itu manajer juga 

hendaknya senantiasa melakukan kontrol terhadap apa yang terjadi di 

bagian hilir perusahaan agar keteraturan produksi dan distribusi tetap 

terjaga. 

b. Fokus 

Fokus pengembangan terletak pada bagaimana perusahaan mengatur hal-

hal yang berkaitan dengan logistik seperti pemenuhan pesanan, kontrol 

persediaan dan pengiriman produk. Dari hasil penelitian telah diketahui 

bahwa variabel yang perannya kurang signifikan adalah variabel pesanan 

pembelian dan pengiriman pesanan, sehingga perlu adanya 

pengembangan mengenai prosedur pemesanan dan pengiriman pesanan. 

Pengembangan ini dapat dilakukan dengan memperlancar komunikasi 

antara perusahaan dengan retailer retailing dan juga bisa melakukan 

partnering dengan perusahaan logistik untuk mengurangi keterlambatan 

yang terjadi. 
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c. Manfaat 

Manfaat dari diadakannya optimalisasi ini tentunya adalah peningkatan 

kepuasan dari retailer. Kepuasan ini akan menimbulkan suatu 

kepercayaan sebagai dasar dari hubungan jangka panjang antara 

perusahaan dengan retailernya. Bila saat ini Unit Bisnis AMDK ASA 

telah memiliki total 22 retailer yang memiliki kontrak, maka kedepannya 

diharapkan bila Unit Bisnis AMDK ASA dapat mengoptimalkan proses 

pemenuhan pesanannya maka jumlah retailer yang bersedia untuk 

melakukan MOU semakin bertambah serta retailer yang telah ber-MOU 

dapat terus menjalin kerjasama. Kerjasama jangka panjang tersebut 

tentunya membawa keuntungan tertentu bagi Unit Bisnis AMDK ASA 

karena penjualan produk akan semakin teratur. 

d. Alat 

Dalam melakukan sebuah perubahan diperlukan alat dalam mewujudkan 

rencana tersebut. Dalam hal ini seluruh divisi dalam Unit Bisnis AMDK 

ASA hendaknya bekerjasama sebagai tim untuk saling menopang 

aktivitas dalam produksi barang dan pendistribusian produk kepada 

konsumen. Kerjasama tim antar bagian merupakan sebuah elemen utama 

dalam supply chain karena berfungsi untuk mengatur arus barang dalam 

internal perusahaan.  

e. Daerah aksi 

Perubahan dan pengembangan dalam Unit Bisnis AMDK ASA terkait 

dengan hasil dari penelitian ini sebaiknya berada di wilayah manajer unit 

bisnis serta koordinator produksi serta koordinator keuangan dan 
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pemasaran yang langsung membawahi bagian-bagian pengiriman produk 

dan pemesanan produk. Dari sini dapat mulai dilakukan sebuah 

pembenahan prosedur serta sistem pengiriman yang telah dijelaskan 

dalam tahapan fokus pengembangan. 

f. Pedoman 

Pedoman dalam melakukan pengembangan berdasarkan pada hasil 

penelitian yang telah dilakukan ini. Seperti yang telah diketahui bahwa 

empat variabel dari pemenuhan pesanan yaitu pesanan pembelian, 

pengiriman pesanan, kontrol persediaan, dan penjualan & pengembalian 

memiliki pengaruh secara simultan karena bernilai positif namun kurang 

maksimal pada variabel pesanan pembelian dan pengiriman pesanan. 

Dari hasil perhitungan regresi tersebut kemudian dapat ditindaklanjuti 

mengenai aksi lanjutan dari fenomena yang terjadi. 

g. Model 

Dalam fase internal tidak ada model tertentu yang digunakan. Tim kerja 

dapat bertindak sesuai dengan pedoman pengembangan yang dalam hal 

ini adalah hasil penelitian serta fakta-fakta yang ada di lapangan. 

h. Aliansi 

Untuk poin aliansi, jika dikaitkan dengan hasil penelitian ini dapat 

dijelaskan mengenai bagaimana Unit Bisnis AMDK ASA dapat memulai 

negosiasi suatu hubungan kerja sama untuk memperbaiki dan 

mengembangkan apa yang telah dicapai. Hal tersebut dapat terwujud 

melalui negosiasi rencana kerja sama dengan distributor atau saluran 
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distribusi lainnya agar kedepannya penyaluran produk AMDK ASA 

dapat menjangkau wilayah yang lebih luas. 

i. Pelatihan 

Pelatihan perlu dilakukan untuk anggota tim internal sebagai upaya 

pengenalan pengetahuan-pengatahuan terbaru dalam dunia bisnis. Selain 

itu juga untuk meningatkan kemampuan baik softskill maupun hardskill 

dalam wilayah pekerjaan yang bersangkutan. Berdasar pada Laporan 

Tahunan Perum Jasa Tirta I tahun 2014 tercatat bahwa Unit Bisnis 

AMDK ASA belum mencapai target penjualannya dikarenakan 

distribusinya yang kurang mapan dan kurangnya tenaga yang ahli dalam 

bidang bisnis air minum dalam kemasan. Untuk itu pelatihan sangat 

dibutuhkan untuk memperbaharui pengetahuan anggota tim dalam 

rangka upaya pengoptimalisasian layanan dan kinerja perusahaan, 

khususnya dalam proses pemenuhan pesanan produk AMDK ASA. 

Bentuk-bentuk pelatihan ini dapat berupa pelatihan teknologi, pelatihan 

yang berkaitan dengan teknis produksi, pelatihan pemecahan masalah, 

pelatihan komunikasi pemasaran, dan lain-lain yang dapat mendukung 

kinerja tim. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat diberikan 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

a. Pelayanan proses order fulfillment berdasarkan variabel pesanan 

pembelian, pengiriman pesanan, kontrol persediaan, dan penjualan & 

pengembalian memiliki pengaruh secara simultan terhadap kepuasan 

partner bisnis. 

b. Berdasarkan hasil uji t didapatkan hasil bahwa variabel Kontrol 

Persediaan (X3) memiliki nilai thitung dan koefisien terbesar sehingga 

berpengaruh paling kuat diantara variabel lainnya. 

c. Proses supply chain downstream dari produk air minum ASA diawali 

pada divisi administrasi keuangan & penjualan yang kemudian 

mengalirkan informasi pemesanan kepada staf dan berakhir pada 

pengiriman produk baik kepada konsumen langsung maupun maupun 

kepada retailer. 

d. Unit Bisnis AMDK ASA sebagai pendatang baru dalam bisnis AMDK 

diterima baik oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan mayoritas 

jawaban responden yang merasa puas akan pelayanan berkaitan dengan 

pemenuhan pesanan yang dilakukan oleh Unit Bisnis AMDK ASA 

Perum Jasa Tirta I.  

 



99 
 

5.2. SARAN 

Berdasarkan pembahasan dari penelitian maka dapat dikemukakan 

beberapa saran, yaitu: 

a. Unit Bisnis AMDK ASA hendaknya tetap mempertahankan kesigapan 

pelayanan kontrol persediaan sebagai variabel yang berpengaruh paling 

kuat agar kepuasan retailer tetap terjaga. 

b. Hendaknya dilakukan evaluasi bagi variabel pesanan pembelian dan 

pengiriman pesanan yang dalam penelitian ini kurang berpengaruh 

signifikan dengan melakukan evaluasi prosedur atau menjalin 

komunikasi yang lebih baik dengan retailer. 

c. Pelatihan kemampuan tenaga kerja sangat perlu dilakukan khususnya 

pengenalan dengan teknologi terbaru yang berkaitan dengan bidang 

pemasaran dan sistem informasi untuk menunjang kinerja distribusi 

dan pemasaran produk ASA. 

d. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti variabel-variabel 

lainnya seperti kepercayaan serta kerjasama dalam melakukan 

hubungan business-to-business agar didapatkan suatu temuan baru 

dalam fenomena bisnis tersebut. 
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LAMPIRAN I 

 

KUISIONER 

Penelitian Tentang “Peningkatan Pelayanan Order Fulfillment Pada Proses Supply Chain 

Management Untuk Meningkatkan Kepuasan Retailer Dalam Hubungan Business-To-

Business (Studi Pada Retil Produk Air Minum ASA Wilayah Malang Raya)” 

Oleh : Tara Winda Hapsari 

 

 Kuisioner berikut ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data primer untuk 

mengetahui penerapan dan kelancaran proses order fulfillment atau pemenuhan pesanan pada 

sistem rantai pasok distribusi produk air minum ASA. Hasil dari penelitian ini yang berupa data 

primer bersumber dari jawaban saudara/saudari sebagai pemilik retil sangat berguna sebagai bahan 

penyusunan skripsi peneliti. Skripsi tersebut merupakan prasayarat untuk menyelesaikan studi S1 

Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Brawijaya. 

 Untuk itu peneliti sangat mengharapkan kesediaan saudara/saudari menjawab seluruh 

pertanyaan yang ada. Jawaban yang diberikan akan digunakan sebaik-baiknya dan tidak 

dipergunakan untuk hal yang merugikan semua pihak. Atas kerjasama dan bantuan yang diberikan, 

peneliti mengucapkan terima kasih.  

Hormat Kami 

Peneliti 

 

Tara Winda Hapsari 

 

Identitas Responden 

Isi dan beri tanda silang (x) pada pilihan jawaban yang paling sesuai menurut anda! 

1. Nama    : ……………………………………………………… 

2. Nama Toko   : ……………………………………………………… 

3. Alamat Toko   : ……………………………………………………… 

4. Omzet penjualan per hari : a) < Rp 500.000 

b) > Rp 500.000 – Rp 1.000.000 

c) > Rp 1.000.000 

 

 

 

 

 

 Nomor 

Responden 
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VARIABEL BEBAS 

Petunjuk : 

Dibawah ini merupakan daftar pertanyaan yang berhubungan dengan penerapan dan kelancaran 

proses pemenuhan pesanan produk air minum ASA. Berilah tanda (x) pada kolom yang anda 

pilih. 

Keterangan : 

SS : Sangat Setuju  TS : Tidak Setuju 

S : Setuju   STS : Sangat Tidak Setuju 

N : Netral 

 

No. Pertanyaan bentuk – bentuk aktivitas ”order 

fulfillment” 

STS 

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

PESANAN PEMBELIAN (X1) 

1. Proses pelayan pesanan pembelian dari retailer ke 

distributor relatif cepat 
     

2. Proses pelayanan pesanan pembelian dari retailer 

ke distributor sederhana 
     

3. Distributor selalu memenuhi pesanan pembelian      

PENGIRIMAN PESANAN (X2) 

1. Pengiriman pesanan dari distributor ke retailer 

relatif cepat 
     

2. Kuantitas barang yang sampai sesuai dengan 

barang yang dipesan 
     

3. Kualitas barang yang sampai sesuai dengan barang 

yang dipesan 
     

KONTROL PERSEDIAAN (X3) 

1. Sales Person rutin memeriksa jumlah persediaan di 

retailer 
     

2. Sales Person rutin melakukan inspeksi kualitas 

produk di retailer 
     

PENJUALAN & PENGEMBALIAN (X4) 

1. Penjualan produk Air Minum ASA lebih besar dari 

produk Air Minum lainnya 
     

2. Jumlah pengembalian produk Air Minum ASA 

sedikit 
     

3. Jumlah penukaran produk Air Minum ASA sedikit      
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VARIABEL TERIKAT 

Petunjuk : 

Beri tanda (x) pada kolom yang anda pilih yang sesuai dengan penerapan dan kelancaran proses 

pemenuhan pesanan produk air minum ASA.  

Keterangan : 

SS : Sangat Setuju  TS : Tidak Setuju 

S : Setuju   STS : Sangat Tidak Setuju 

N : Netral 

 

No. Pertanyaan bentuk – bentuk aktivitas ”order 

fulfillment” 

STS 

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

KEPUASAN PELAYANAN (Y) 

1. Saya puas dengan pelayanan yang diberikan oleh 

distributor (kecepatan proses pelayanan, kecepatan 

pengantaran pesanan, dll) 

     

2. Pelayanan yang diberikan lebih baik dari kinerja 

yang semestinya 

     

3. Pelayanan yang diberikan lebih baik dari harapan       
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LAMPIRAN II 

DATA HASIL KUISIONER 

No 
Pesanan Pembelian (X1) Pengiriman Pesanan (X2) Kontrol Persediaan (X3) 

Penjualan & Pengembalian 

(X4) 

Kepuasan Partner Bisnis 

(Y) 

X1.1 X1.2 X1.3 X1 X2.1 X2.2 X2.3 X2 X3.1 X3.2 X3 X4.1 X4.2 X4.3 X4 Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y 

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3.5 4 4 3 3.67 4 4 4 4.00 

2 4 4 4 4 3 4 4 3.667 4 3 3.5 3 4 4 3.67 4 3 3 3.33 

3 4 4 4 4 4 4 5 4.333 5 4 4.5 3 4 3 3.33 4 4 3 3.67 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3.67 4 4 4 4.00 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4.5 5 5 5 5 5 4 4 4.33 

6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 

7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 

8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4.67 4 4 4 4.00 

9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 

10 4 4 4 4 4 4 5 4.333 4 4 4 4 4 5 4.33 4 4 5 4.33 

11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 

12 4 4 4 4 4 4 5 4.333 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4.00 

13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3.67 4 4 4 4.00 

14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3.67 4 4 3 3.67 

15 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3.67 3 3 3 3 

16 4 3 3 3.33 4 4 3 3.667 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3.33 

17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3.5 4 4 4 4 4 3 4 3.67 

18 4 3 3 3.33 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3.33 4 3 3 3.33 
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LAMPIRAN III 

HASIL ANALISIS DATA 

 

Frequencies 

Statistics 

 X1.1 X1.2 X1.3 

N 
Valid 18 18 18 

Missing 0 0 0 

 

Frequency Table 

X1.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

3.00 1 5.6 5.6 5.6 

4.00 17 94.4 94.4 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

 

X1.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

3.00 3 16.7 16.7 16.7 

4.00 15 83.3 83.3 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

 

X1.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

3.00 3 16.7 16.7 16.7 

4.00 15 83.3 83.3 100.0 

Total 18 100.0 100.0  
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Bar Chart 
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Statistics 

 X2.1 X2.2 X2.3 

N 
Valid 18 18 18 

Missing 0 0 0 

 

Frequency Table 

X2.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

3.00 2 11.1 11.1 11.1 

4.00 16 88.9 88.9 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

 

X2.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 
3.00 1 5.6 5.6 5.6 

4.00 17 94.4 94.4 100.0 
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Total 18 100.0 100.0  

 

X2.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

3.00 2 11.1 11.1 11.1 

4.00 13 72.2 72.2 83.3 

5.00 3 16.7 16.7 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

 

Bar Chart 
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Statistics 

 X3.1 X3.2 

N 
Valid 18 18 

Missing 0 0 
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Frequency Table 

X3.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

3.00 3 16.7 16.7 16.7 

4.00 13 72.2 72.2 88.9 

5.00 2 11.1 11.1 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

 

X3.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

3.00 6 33.3 33.3 33.3 

4.00 12 66.7 66.7 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

 

Bar Chart 
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Statistics 

 X4.1 X4.2 X4.3 

N 
Valid 18 18 18 

Missing 0 0 0 

 

Frequency Table 

X4.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

3.00 9 50.0 50.0 50.0 

4.00 6 33.3 33.3 83.3 

5.00 3 16.7 16.7 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

 

X4.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 
3.00 3 16.7 16.7 16.7 

4.00 13 72.2 72.2 88.9 
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5.00 2 11.1 11.1 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

 

X4.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

3.00 4 22.2 22.2 22.2 

4.00 10 55.6 55.6 77.8 

5.00 4 22.2 22.2 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

 

 

 

Bar Chart 
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Statistics 

 Y1.1 Y1.2 Y1.3 

N 
Valid 18 18 18 

Missing 0 0 0 

 

Frequency Table 

Y1.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

3.00 2 11.1 11.1 11.1 

4.00 15 83.3 83.3 94.4 

5.00 1 5.6 5.6 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

 

Y1.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

3.00 6 33.3 33.3 33.3 

4.00 12 66.7 66.7 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

 

Y1.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

3.00 7 38.9 38.9 38.9 

4.00 10 55.6 55.6 94.4 

5.00 1 5.6 5.6 100.0 

Total 18 100.0 100.0  
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Bar Chart 
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Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 18 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 18 100.0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items 

N of Items 

.875 .872 3 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

X1.1 3.9444 .23570 18 

X1.2 3.8333 .38348 18 

X1.3 3.8333 .38348 18 

 

Inter-Item Correlation Matrix 

 X1.1 X1.2 X1.3 

X1.1 1.000 .542 .542 

X1.2 .542 1.000 1.000 

X1.3 .542 1.000 1.000 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

X1.1 7.6667 .588 .542 . 1.000 

X1.2 7.7778 .301 .933 . .652 
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X1.3 7.7778 .301 .933 . .652 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

11.6111 .840 .91644 3 

 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 18 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 18 100.0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items 

N of Items 

.665 .762 3 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

X2.1 3.8889 .32338 18 

X2.2 3.9444 .23570 18 

X2.3 4.0556 .53930 18 

 

Inter-Item Correlation Matrix 

 X2.1 X2.2 X2.3 
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X2.1 1.000 .686 .375 

X2.2 .686 1.000 .488 

X2.3 .375 .488 1.000 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

X2.1 8.0000 .471 .530 .473 .528 

X2.2 7.9444 .526 .669 .533 .497 

X2.3 7.8333 .265 .459 .242 .790 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

11.8889 .810 .90025 3 

 

 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 18 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 18 100.0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 
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Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items 

N of Items 

.747 .750 2 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

X3.1 3.9444 .53930 18 

X3.2 3.6667 .48507 18 

 

Inter-Item Correlation Matrix 

 X3.1 X3.2 

X3.1 1.000 .600 

X3.2 .600 1.000 

 

 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

X3.1 3.6667 .235 .600 .360 . 

X3.2 3.9444 .291 .600 .360 . 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

7.6111 .840 .91644 2 

 

 

Reliability 
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Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 18 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 18 100.0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items 

N of Items 

.842 .852 3 

 

 

 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

X4.1 3.6667 .76696 18 

X4.2 3.9444 .53930 18 

X4.3 4.0000 .68599 18 

 

Inter-Item Correlation Matrix 

 X4.1 X4.2 X4.3 

X4.1 1.000 .664 .671 

X4.2 .664 1.000 .636 

X4.3 .671 .636 1.000 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

X4.1 7.9444 1.232 .737 .544 .764 

X4.2 7.6667 1.765 .712 .507 .800 

X4.3 7.6111 1.428 .718 .515 .769 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

11.6111 3.075 1.75361 3 

 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 18 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 18 100.0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items 

N of Items 

.742 .749 3 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Y1.1 3.9444 .41618 18 

Y1.2 3.6667 .48507 18 
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Y1.3 3.6667 .59409 18 

 

Inter-Item Correlation Matrix 

 Y1.1 Y1.2 Y1.3 

Y1.1 1.000 .486 .397 

Y1.2 .486 1.000 .612 

Y1.3 .397 .612 1.000 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Y1.1 7.3333 .941 .486 .252 .750 

Y1.2 7.6111 .722 .666 .445 .543 

Y1.3 7.6111 .605 .594 .388 .649 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

11.2778 1.507 1.22741 3 

 

 

Regression 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables 
Entered 

Variables 
Removed 

Method 

1 

Penjualan & 
Pengembalian, 
Kontrol 
Persediaan, 
Pengiriman 
Pesanan, 
Pesanan 
Pembelianb 

. Enter 

 

a. Dependent Variable: Kepuasan Partner Bisnis 
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b. All requested variables entered. 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Change Statistics 

R Square 
Change 

F Change df1 

1 .855a .732 .649 .24230 .732 8.864 4 

 

 

Model Summaryb 

Model Change Statistics 

df2 Sig. F Change 

1 13a .001 

 

a. Predictors: (Constant), Penjualan & Pengembalian, Kontrol Persediaan, Pengiriman Pesanan, Pesanan 
Pembelian 

b. Dependent Variable: Kepuasan Partner Bisnis 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 2.082 4 .520 8.864 .001b 

Residual .763 13 .059   

Total 2.845 17    

 

a. Dependent Variable: Kepuasan Partner Bisnis 

b. Predictors: (Constant), Penjualan & Pengembalian, Kontrol Persediaan, Pengiriman Pesanan, 
Pesanan Pembelian 
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Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .126 .834  .151 .882 

Pesanan Pembelian .093 .305 .070 .306 .765 

Pengiriman Pesanan .164 .297 .120 .552 .590 

Kontrol Persediaan .404 .156 .453 2.589 .022 

Penjualan & Pengembalian .280 .129 .400 2.167 .049 

 

 

Coefficientsa 

Model Correlations Collinearity Statistics 

Zero-order Partial Part Tolerance VIF 

1 

(Constant)      

Pesanan Pembelian .626 .084 .044 .398 2.514 

Pengiriman Pesanan .616 .151 .079 .434 2.306 

Kontrol Persediaan .730 .583 .372 .675 1.482 

Penjualan & Pengembalian .709 .515 .311 .606 1.650 

 

a. Dependent Variable: Kepuasan Partner Bisnis 

 

Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension Eigenvalue Condition Index Variance Proportions 

(Constant) Pesanan 
Pembelian 

Pengiriman 
Pesanan 

1 

1 4.976 1.000 .00 .00 .00 

2 .012 20.373 .07 .00 .01 

3 .007 25.913 .09 .01 .01 

4 .003 43.102 .84 .22 .20 

5 .001 57.624 .00 .76 .79 
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Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension Variance Proportions 

Kontrol Persediaan Penjualan & Pengembalian 

1 

1 .00 .00 

2 .02 .80 

3 .95 .02 

4 .04 .16 

5 .00 .01 

 

a. Dependent Variable: Kepuasan Partner Bisnis 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 2.9505 4.3739 3.7589 .34992 18 

Std. Predicted Value -2.310 1.758 .000 1.000 18 

Standard Error of Predicted 
Value 

.067 .204 .120 .045 18 

Adjusted Predicted Value 2.8280 4.4086 3.7852 .39521 18 

Residual -.39442 .40347 .00000 .21189 18 

Std. Residual -1.628 1.665 .000 .874 18 

Stud. Residual -2.079 1.802 -.049 1.049 18 

Deleted Residual -.64322 .47229 -.02629 .31264 18 

Stud. Deleted Residual -2.444 1.998 -.068 1.128 18 

Mahal. Distance .357 11.165 3.778 3.417 18 

Cook's Distance .000 .545 .108 .168 18 

Centered Leverage Value .021 .657 .222 .201 18 

 

a. Dependent Variable: Kepuasan Partner Bisnis 
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Charts 
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LAMPIRAN IV 

DOKUMENTASI RETAILER AMDK ASA BER-MOU DI WILAYAH 

MALANG RAYA 

 

 



133 
 

 

 



134 
 

 

 



135 
 

 

 



136 
 

 

 

 

 



137 
 

 

 



138 
 

 


