
 

 

 
 

ANALISIS SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT (SRM) DAN 

UPAYA PENINGKATAN KONTINUITAS PASOKAN BENIH PADI DI PT. 

SHS CABANG PASURUAN JAWA TIMUR 

 

 

 

 

 

Oleh : 
 

REIZA ANASTASIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

FAKULTAS PERTANIAN 

MALANG 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANALISIS SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT (SRM) DAN 

UPAYA PENINGKATAN KONTINUITAS PASOKAN BENIH PADI DI PT. 

SHS CABANG PASURUAN JAWA TIMUR 

 

 

 

 

Oleh : 

 

REIZA ANASTASIA 

135040100111092 

 

 

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS 

 

 

SKRIPSI 

 

 

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana 

Pertanian Strata Satu (S-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

FAKULTAS PERTANIAN 

JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN 

MALANG 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ii   

 

LEMBAR PERNYATAAN 

 Dengan ini saya menyatakan bahwa segala pernyataan dalam skripsi ini 

merupakan hasil penelitian yang saya lakukan sendiri dan di dalam skripsi ini juga 

tidak terdapat karya orang lain yang pernah di ajukan di perguruan tinggi lain 

manapun dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya maupun 

pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis 

dan disebutkan didalam daftar pustaka. 

 

Malang, 31 Mei 2018 

 

 

 

 

 

 Reiza Anastasia 

NIM. 135040100111092 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 iii   

 

LEMBAR PERSETUJUAN 

Judul : Analisis Supplier Relationship Management (SRM) dan Upaya 

  Peningkatan Kontinuitas Pasokan Benih Padi di PT. SHS  

  Cabang Pasuruan Jawa Timur 

Nama : Reiza Anastasia 

NIM : 135040100111092 

Jurusan : Sosial Ekonomi Pertanian 

Program studi : Agribisnis 

Menyetujui : Dosen Pembimbing 

 

 

Disetujui oleh: 

Pembimbing Utama 

 

 

Dr. Ir. Rini Dwiastuti, MS. 

NIP. 19591003 198601 2 001 

 

 

 

Mengetahui, 

Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian 

 

 

 

Mangku Purnomo, SP., MP., Ph.D 

NIP. 19770420 200501 1 001 

 

Tanggal Persetujuan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 iv   

 

LEMBAR PENGESAHAN 

 

 

 

 

 

Mengesahkan 

 

 

MAJELIS PENGUJI 

 

 

 

 

 

 

Penguji II 

 

 

 

 

 

Dr. Asihing Kustanti, S.Hut., M.Si. 

NIP. 19710927 199703 2 001 

 

 

 

 

Penguji III 

 

 

 

 

 

Dr. Ir. Rini Dwiastuti, MS. 

  NIP. 19591003 198601 2 001 

 

 

Tanggal Lulus :  

Penguji I 

 

 

 

 

 

Prof.Dr.Ir. Moch.Muslich 

Mustadjab, M.Sc. 

NIP. 19480707 197903 1 006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 v   

 

RINGKASAN 

REIZA ANASTASIA. 135040100111092. Analisis Supplier Relationship 

Management (SRM) dan Upaya Peningkatan Kontinuitas Pasokan Benih 

Padi di PT. SHS Cabang Pasuruan Jawa Timur. Dibawah bimbingan Dr. Ir. 

Rini Dwiastuti, MS. 

 Persaingan bisnis di era globalisasi yang semakin kompetitif kini membuat 

berbagai perusahaan menyusun bermacam strategi dan taktik bisnis yang lebih 

baik dari pesaing bisnisnya (Indrajit & Djokopranoto, 2002). Strategi bisnis 

tersebut salah satunya tertuang dalam konsep Supply Chain Management (SCM) 

atau manajemen rantai pasok. Dalam SCM, hubungan perusahaan dengan 

pemasok dikenal dengan istilah Supplier Relationship Management (SRM) atau 

manajemen hubungan pemasok (Chopra & Meindl, 2008). Salah satu perusahaan 

dengan core business penyediaan benih padi unggul bersertifikat di Indonesia 

adalah PT. SHS (Sang Hyang Seri) (SHS, 2016). PT. SHS merupakan perusahaan 

Badan Umum Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk oleh pemerintah dalam 

penyediaan pasokan benih unggul untuk program benih bersubsidi. 

 Berdasarkan data Kementerian Pertanian (2016), dari beberapa Provinsi 

yang ada di Indonesia, Provinsi Jawa Timur merupakan penghasil padi tertinggi 

pada tahun 2015 dengan jumlah 13.154.967 ton. Dari beberapa kabupaten yang 

ada di Provinsi Jawa Timur, kabupaten Pasuruan memiliki tingkat produksi padi 

tertinggi ke-6 pada tahun 2015, dengan jumlah 722.642 ton (Kementerian 

Pertanian, 2016). Berdasarkan uraian diatas, kondisi strategis yang PT. SHS di 

wilayah kerja regional Jawa Timur tersebut menjadi faktor pendukung 

diadakannya penelitian di PT. SHS, khususnya PT. SHS Cabang Pasuruan. 

 PT. SHS Cabang Pasuruan memiliki target produksi benih padi yang besar 

setiap tahunnya sehingga memutuskan untuk mengadakan kerja sama dengan 

petani penangkarabenih padi sebagai supplier (pemasok). Namun demikian, kerja 

sama antara perusahaan dengan petani-petani mitra tidak terlepas dari adanya 

permasalahan. Tidak sedikit petani yang tidak ingin bermitra kembali dengan 

perusahaan menjadi salah satu kendala yang membuat perusahaan mencari petani 

mitra pada areal kerja sama yang baru.. Ketidakinginan petani untuk bekerja sama 

kembali tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan yang salah satu 

contohnya adalah permasalahan pembayaran. Pembayaran yang dilakukan oleh 

perusahaan kepada petani sering tidak tepat waktu akibat lamanya pencairan dana 

dari kantor pusat SHS di Jakarta. Hal ini membuat para petani mitra merasa 

dirugikan dan memilih untuk tidak melanjutkan kerja sama. 

 Hubungan yang kurang baik antara PT. SHS Cabang Pasuruan dan petani 

mitra sebagai pemasok benih padi bagi perusahaan dapat berdampak pada 

terhambatnya aktivitas rantai pasok benih padi perusahaan khususnya dalam hal 

penyediaan bahan input produksi yang berakibat pada penurunan produksi benih 

padi. Dengan demikian, penting untuk dilakukan identifikasi penerapan unsur-

unsur Supplier Relationship Management (SRM) dalam aktivitas rantai pasok 

benih padi perusahaan beserta tingkat keeratan hubungan antara perusahaan 

dengan petani mitra, sebagaimana hal tersebut merupakan  tujuan penelitian ini. 

 Penelitian dilaksanakan di PT. SHS Cabang Pasuruan dengan teknik 

penentuan secara purposive (sengaja). Penentuan responden penelitian juga 
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dilaksanakan secara purposive sampling yang terdiri dari 1 responden perusahaan, 

5 responden petani mitra tingkat I, dan secara snowball sampling yang terdiri dari 

12 responden petani mitra tingkat II. Pengumpulan data dilakukan dengan 

wawancara dan pengumpulan data sekunder. Analisis data dilakukan dengan 

analisis statistika deskriptif dan analisa statistika inferensia dengan korelasi rank 

Spearman.  

 Penelitian ini menganalisis penerapan unsur-unsur Supplier Relationship 

Management (SRM) yang terdiri dari 3 konsep, 8 indikator, dan 27 variabel. 

Konsep yang digunakan adalah seleksi supplier berkualitas, integrasi supplier, 

dan efektivitas proses pembelian. Setiap konsep terdiri atas beberapa indikator. 

Indikator dari konsep seleksi supplier berkualitas, yakni kinerja supplier dan 

proses seleksi supplier. Indikator dari konsep integrasi supplier, yakni koordinasi 

supplier, integrasi informasi, hubungan organisasional, penggunaan teknologi dan 

informasi. Indikator dari konsep efektivitas proses pembelian, yakni efektivitas 

komunikasi mengenai produksi dan efektivitas administrasi kontrak. 

 Setiap indikator memiliki beberapa variabel masing-masing. Variabel dari 

indikator kinerja supplier terdiri dari harapan terhadap kinerja, strategi 

memperoleh produk berkualitas, prosedur pengukuran kinerja, kesesuaian  barang 

dengan kriteria pengiriman. Variabel dari indikator proses seleksi supplier terdiri 

dari kriteria pemilihan, prosedur standar penyeleksian, sistem umpan 

balik/feedback, keefektifan negoisasi, kontrak standar. Variabel dari indikator 

koordinasi supplier terdiri dari koordinasi meningkatkan proses operasi 

perusahaan, pengambilan keputusan tidak terduga, informasi pasokan tambahan. 

Variabel dari indikator integrasi informasi adalah berbagi informasi, peramalan 

terhadap usaha, sarana komunikasi, dan keefektifan proses komunikasi. 

 Variabel dari indikator hubungan organisasional adalah cara menjaga 

komunikasi, berbagi resiko, kesamaan tujuan usaha dan strategi mencapai tujuan 

usaha. Variabel dari indikator penggunaan teknologi dan informasi terdiri dari 

jenis sistem informasi, keefektifan sistem informasi, dan perbaikan sistem 

informasi. Variabel dari indikator efektivitas komunikasi mengenai produksi 

terdiri dari daftar spesifikasi produk dan spesifikasi dan kuantitas yang tepat untuk 

pembelian. Variabel dari indikator efektivitas administrasi kontrak adalah 

pemeriksaan dan verifikasi produk sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan dan 

prosedur pembayaran. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa variabel yang 

cenderung dipertimbangkan karena penerapan yang sesuai dalam hubungan kerja 

sama antara PT. SHS Cabang Pasuruan dengan petani mitra, sebaliknya terdapat 

beberapa variabel yang cenderung tidak dipertimbangkan karena kurang sesuai. 

Variabel-variabel yang cenderung dipertimbangkan untuk diterapkan dalam 

hubungan kerja sama antara perusahaan dan petani mitra tingkat I berjumlah 14 

dari 27 variabel yang dianalisis, yakni strategi memperoleh benih padi berkualitas, 

prosedur pengukuran kinerja, sistem umpan balik/feedback, kontrak standar, 

koordinasi meningkatkan proses operasi perusahaan, berbagi informasi, 

peramalan terhadap usaha, sarana komunikasi, kesamaan tujuan usaha, jenis 

sistem informasi, daftar spesifikasi produk, spesifikasi dan kuantitas yang tepat 

untuk pembelian, pemeriksaan dan verifikasi produk yang sesuai dengan 

spesifikasi yang dibutuhkan, dan prosedur pembayaran. 
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 Variabel-variabel yang cenderung dipertimbangkan untuk diterapkan dalam 

hubungan kerja sama antara petani mitra tingkat I dan petani mitra tingkat II 

berjumlah 14 dari 23 variabel yang dianalisis, yakni strategi memperoleh benih 

padi berkualitas, kesesuaian benih padi dengan kriteria pengiriman, sistem umpan 

balik/feedback, kontrak standar, koordinasi meningkatkan proses operasi 

perusahaan, berbagi informasi, sarana komunikasi, keefektifan komunikasi, cara 

menjaga komunikasi, kesamaan tujuan usaha, strategi mencapai tujuan usaha, 

daftar spesifikasi produk, pemeriksaan dan verifikasi produk yang sesuai dengan 

spesifikasi yang dibutuhkan, dan prosedur pembayaran. Beberapa variabel dalam 

penelitian Pasutham (2012) yang penerapannya sesuai dengan hubungan kerja 

sama antara PT. SHS Cabang Pasuruan dengan petani mitra tingkat I adalah 

kualitas produk, ruang lingkup yang jelas serta spesifikasi dan kriteria untuk 

seleksi, rencana produksi peramalan permintaan bersama merancang dan 

memelihara saluran komunikasi inspeksi dan verifikasi.  

 Hubungan antara PT. SHS Cabang Pasuruan dengan petani mitra tingkat I 

memiliki tingkat keeratan yang cukup berarti atau sedang (berdasarkan koefisien 

korelasi senilai 0,438) dan bersifat searah (berdasarkan koefisien korelasi yang 

bernilai positif). Beberapa variabel yang menjadi penyebab keeratan hubungan 

yang cukup atau sedang antara keduanya adalah kontrak standar, koordinasi 

meningkatkan proses operasi usaha, prosedur pengukuran kinerja, sistem 

informasi pembayaran, dan prosedur pembayaran. Hubungan antara petani mitra 

tingkat I dan petani mitra tingkat II memiliki tingkat keeratan yang tinggi atau 

kuat berdasarkan koefisien korelasi senilai 0,809 dan bersifat searah.  

Pertimbangan petani mitra untuk menerima kerja sama kembali dengan 

perusahaan apabila diberi tawaran adalah kebutuhan petani mitra akan benih padi 

yang berkualitas tinggi. 

 Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian tentang Supplier 

Relationship Management benih padi di PT. SHS Cabang Pasuruan ini adalah 1) 

mempertahankan relasi antara petani mitra tingkat I dan II dengan 

mampertahankan variabel yang dipertimbangkan oleh kedua belah pihak untuk 

diterapkan dalam kerja sama, yakni strategi memperoleh benih padi berkualitas, 

kesesuaian benih padi dengan kriteria pengiriman, sistem umpan balik/feedback, 

kontrak standar, koordinasi meningkatkan proses operasi perusahaan, berbagi 

informasi, sarana komunikasi, keefektifan komunikasi, cara menjaga komunikasi, 

kesamaan tujuan usaha, strategi mencapai tujuan usaha, daftar spesifikasi produk, 

pemeriksaan dan verifikasi produk yang sesuai dengan spesifikasi yang 

dibutuhkan, dan prosedur pembayaran, 2) memperbaiki relasi antara perusahaan 

dan petani mitra tingkat I dengan memperbaiki variabel yang penerapannya 

kurang sesuai dalam hubungan kerja sama kedua belah pihak, yakni kontrak 

standar, koordinasi untuk meningkatkan usaha, sistem informasi pembayaran, dan 

prosedur pembayaran, 3) PT. SHS Cabang Pasuruan dengan petani mitra tingkat I 

dan II mengadakan pertemuan rutin untuk menjaga hubungan dan komunikasi 

kedepannya, 4) PT. SHS Cabang Pasuruan memastikan agar petani mitra tingkat I 

dan II memiliki daftar spesifikasi produk benih padi sebagai pegangan dalam 

memproduksi benih padi. 
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SUMMARY 

REIZA ANASTASIA. 135040100111092. Analysis of Supplier Relationship 

Management (SRM) and Enhancement Effort of Paddy Seeds Supply 

Continuity in PT. SHS Pasuruan Branch East Java. Under the guidance of 

Dr. Ir. Rini Dwiastuti, MS. 

 Business competition in the era of globalization which is increasingly 

stringent, has made many companies develop their own strategies and business 

tactics better than their business competitors (Indrajit & Djokopranoto, 2002). 

One of the strategies is contained in the concept of Supply Chain Management 

(SCM). In SCM, the relationship between firm and suppliers is known as Supplier 

Relationship Management (SRM) (Chopra & Meindl, 2008). One of the 

companies with the core business of certified paddy seed supply in Indonesia is 

PT. SHS (Sang Hyang Seri) (SHS, 2016). PT. SHS is a State-Owned Enterprise 

(BUMN) that has been appointed by the government in providing the suppy of 

superior seeds for subsidized seed program. 

 Based on the data of Ministry of Agriculture (2016), East Java Province 

was the largest paddy producer in Indonesia on 2015. It was 13,154,967 tons. 

From several districts in East Java province, Pasuruan had the 6th largest paddy 

production in 2015, with amount of 722,642 tons (Ministry of Agriculture, 2016). 

Based on the description above, the strategic condition of PT. SHS in East Java 

regional work area is a supporting factor of the holding of research at PT. SHS, 

especially PT. SHS Pasuruan Branch. 

 PT. SHS Pasuruan Branch has a big paddy seed production target every 

year and decides to cooperate with farmers to do breeding of paddy seed for 

company or which is called as supplier. However, the cooperation between PT. 

SHS Pasuruan Branch with partner farmers can not be avoided from any 

problems. The existence of farmers who do not want to work togther again the 

company has became one of the obstacles that makes PT. SHS Pasuruan branch 

finds another new partner farmers on the new cooperative areas according to 

company's reqirement. The unwillingness of farmers to work together again is 

caused by several problems which one of them is about payment problem. 

Payments made by companies to farmers are oftenly not on the time due to the 

long disbursement of funds from the official headquarters of SHS in Jakarta. That 

makes the partner farmers feel disadvantaged and decide to no more continuing 

the cooperation. 

 Unfavorable relationships between the company and partner farmers as a 

supplier of paddy seeds for the company could be an impact on the inhibition of 

paddy seed supply chain activities of the company, especially in the supply of 

inputs. Thus, it is important to identify the application of Supplier Relationship 

Management (SRM) elements in paddy supply chain activity at PT. SHS Pasuruan 

Branch along with the level of closeness of the relationship between the company 

and partner farmers, as known as the purpose of the research.  

 The research was conducted at PT. SHS Pasuruan Branch with the location 

determination technique by purposive. The determination of research respondents 

was also conducted by purposive sampling that consists of 1 respondent company, 

5 respondents farmer partner level I, and by snowball sampling that consists of 12 
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respondent farmer partner level II. Data collection is done by interviewing and 

collecting secondary data. Data analysis was done by descriptive statistical 

analysis and inferential statistical analysis with Spearman rank correlation. 

 This research was conducted by analyzing the application of Supplier 

Relationship Management (SRM) elements consisting of 3 concepts, 8 indicators, 

and 27 variables.The used concept is selection of qualified suppliers, supplier 

integration, and the effectiveness of the purchasing process. Each concept consists 

of several indicators. Indicators of qualified supplier selection concept, is supplier 

performance and supplier selection process. Indicators of  purchasing process 

effectiveness concept, is communication effectiveness regarding production and 

effectiveness of contract administration. 

 Each indicator has each several variables. Variables of supplier 

performance indicators consist of expectations of performance, strategy of 

obtaining quality products, performance measurement procedures, conformity of 

goods with delivery criteria. Variables of supplier selection process indicator 

consist of selection criteria, standard selection procedure, feedback / feedback 

system, effectiveness of negotiation, standard contract. Variables of the supplier 

coordination indicator consist of coordinating improving the company's operating 

process, unexpected decision making, additional supply information. Variables of 

information integration indicators are information sharing, business forecasting, 

communication tools, and effectiveness of the communication process. 

 Variables of organizational relation indicator is how to maintain 

communication, share risk, equality of business goals and strategies to achieve 

business goals. Variables of technology and information usage indicators consist 

of information system type, effectiveness of information system, and 

improvement of information system. The variables of the communication 

effectiveness indicator of production consist of a list of product specifications and 

the exact specifications and quantities for purchase. The variables of the 

effectiveness indicators of the contract administration are the inspection and 

verification of products in accordance with the required specifications and 

payment procedures. 

 The results of this study indicated that there are some variables tend to be 

considered as appropriate things to be applied in the cooperative relationship 

between PT. SHS Pasuruan Branch with partner farmers, totherwise, there are also 

some variables that tend not to be considered because less suitable to be applied in 

cooperative relationship. The variables that tend to be considered to be applied in 

cooperative relationship between PT. SHS Branch of Pasuruan and peer level 

partners I numbered 14 of 27 variables analyzed, is strategy of obtaining quality 

rice seed, performance measurement procedure, feedback / feedback system, 

standard contract, coordination improve company operation process, information 

sharing, business forecasting, communication, equality of business objectives, a 

list of product specifications, exact specifications and quantities for purchase, 

inspection and verification of products in accordance with required specifications, 

and payment procedures. 

 The considered variables applied in cooperative relationships between 

partner farmers level I and II are 14 of 23 variables analyzed, consist of the 

strategy to obtain quality rice seeds, the suitability of rice seed with delivery 

criteria, feedback system, standardized contracts, coordination improves the 
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company's operations processes, information sharing, communication tools, 

communication effectiveness, how to maintain communication, business goals, 

strategic objectives, product specification checklist, product verification and 

verification in accordance with required specifications, and payment procedures. 

Several variables in Pasutham’s research (2012) that corresponding to the 

cooperative relationship between PT. SHS Pasuruan Branch and partner farmers 

level I are product quality, clear scope and specification and criteria for selection, 

production demand forecasting plan together designing and maintaining 

communication channel inspection and verification. 

 The relationship between PT. SHS Pasuruan Branch with partner farmers 

level I has a moderate closeness (based on the correlation coefficient of 0.438) 

and is unidirectional (based on positive correlation coefficient). Some of the 

variables that cause the lack of closeness of the relationship between the two of 

them are standard contracts, coordination improves the business operation 

process, performance measurement procedures, payment information systems, and 

payment procedures. The relationship between farmer partners level I and farmer 

partners level II has a strong level of closeness based on correlation coefficient 

worth 0,809. Consideration of partner farmers to receive re-cooperation with the 

company is about paddy seed from PT. SHS Pasuruan Branch that really in a high 

quality. 

 Suggestion that can be given based on research result about Supplier 

Relationship Management of paddy seed at PT. SHS Pasuruan Branch is 1) to 

maintain the relationship between farmer partners level I and farmer partners level 

II by mantaining variables that considered by both parties to be applied in 

cooperation, those are strategy to obtain quality rice seeds, the suitability of rice 

seed with delivery criteria, feedback system, standardized contracts, coordination 

improves the company's operations processes, information sharing, 

communication tools, communication effectiveness, how to maintain 

communication, business goals, strategic objectives, product specification 

checklist, product verification and verification in accordance with required 

specifications, and payment procedures, 2) to improve relationship between 

company and farmer partner level I by improving variables that its application is 

less appropriate in the cooperation relationship of both parties, consist of standard 

contracts, coordination to improve business, payment information system, and 

payment procedures, 3) PT. SHS Pasuruan Branch with partner farmers of Level I 

and II holds regular meetings to maintain relations and communication in the 

future, 4) PT. SHS Pasuruan Branch ensures that partner farmers level I and II 

have a list of specifications of paddy seed products as a handle in producing 

paddy seeds. 
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KATA PENGANTAR 

 Komoditas padi sebagai penghasil beras berperan penting bagi bangsa dan 

negara Indonesia. Meskipun jumlah produksi padi di Indonesia bernilai tinggi 

setiap tahunnya, pada kenyataannya masih mengandalkan impor beras. Oleh 

karena itu, Menteri Pertanian Indonesia menggalakkan program swasembada 

beras pada tahun 2017 dengan segala upaya yang dilakukan untuk mewujudkan 

ketersediaan beras bagi masyarakat Indonesia. Salah satu faktor dalam 

mewujudkan ketersediaan beras adalah melakukan peningkatan produksi dan 

produktivitas padi dengan menerapkan penggunaan benih unggul padi 

bersertifikat. 

 Dalam menyediakan benih unggul padi bersertifikat, PT. SHS Cabang 

Pasuruan bekerja sama dengan para petani pemasok benih padi agar mencapai 

kebutuhan target produksi yang berjumlah besar setiap tahunnya, baik kebutuhan 

subsidi maupun free market (pasar bebas). Dalam penelitian ini menganalisis 

kondisi hubungan kerja sama pelaku rantai pasok dari sisi hulu, yaitu kerja sama 

antara perusahaan dengan pemasok dalam rangka memenuhi kebutuhan produksi 

benih padi tersebut. Hubungan tersebut dikenal dengan istilah Supplier 

Relationship Management (SRM) atau manajemen hubungan pemasok. SRM 

menjadi strategi yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan hubungan 

kerja sama dengan para pemasoknya. Dengan demikian, penelitian dengan judul 

“Analisis Supplier Relationship Management (SRM) dan Upaya Peningkatan 

Kontinuitas Pasokan Benih Padi di PT. SHS Cabang Pasuruan Jawa Timur”, 

disusun sebagai salah satu persyaratan meraih gelar Sarjana Pertanian pada 

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang.  

 Penyusunan skripsi ini melibatkan beberapa pribadi dan pihak yang 

mendukung, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Tuhan Yesus Kristus, atas berkat dan karunia-Nya, sehingga penulis diberi 

kekuatan serta hikmat selama proses penyelesaian penelitian dan skripsi. 

2. Orang tua dan keluarga yang senantiasa memberi dukungan doa maupun 

materiil. 
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3. Ibu Dr. Ir. Rini Dwiastuti, MS selaku dosen pembimbing utama yang telah 

meluangkan waktunya dalam membimbing selama proses penyelesaian 

skripsi. 

4. Teman-teman satu bimbingan skripsi yang telah memberikan dukungan serta 

saling memberikan masukan dan motivasi selama proses pengerjaan skripsi. 

5. PT. SHS Cabang Pasuruan, terkhusus untuk Bapak Sugiarto dan para petani 

penangkar benih padi mitra perusahaan yang telah berpartisipasi memberikan 

informasi dalam kegiatan penelitian. 

 Demikian kata-kata pengantar dan ucapan terimakasih yang dapat 

disampaikan. Adapun keterbatasan dari segi materi, sistematika, dan susunan 

bahasa dalam skripsi ini sehingga keberadaan saran serta masukan yang 

membangun akan sangat bermanfaat untuk perbaikan penelitian selanjutnya serta 

perkembangan pengetahuan bagi para pembaca. 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Persaingan bisnis di era globalisasi yang semakin ketat kini membuat 

berbagai perusahaan menyusun bermacam strategi dan taktik bisnis yang lebih 

baik dari pesaing bisnisnya (Indrajit & Djokopranoto, 2002). Strategi bisnis 

tersebut salah satunya tertuang dalam konsep Supply Chain Management (SCM) 

atau manajemen rantai pasok. Beberapa perusahaan multinasional yang 

menerapkan SCM telah banyak menuai peningkatan kinerja perusahaan. Tidak 

hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan, kemampuan 

perusahaan dalam bekerjasama dengan para mitra bisnisnya (supplier/pemasok) 

mampu menciptakan keunggulan kompetitif. Dalam SCM, hubungan perusahaan 

dengan pemasok dikenal dengan istilah Supplier Relationship Management 

(SRM) atau manajemen hubungan pemasok (Chopra & Meindl, 2008).  

Dewasa ini, produksi padi menjadi salah satu bisnis yang relatif menjanjikan 

(Sayaka & Hidayat, 2015). Pernyataan tersebut didukung dengan tingkat produksi 

padi di Indonesia yang berjumlah besar setiap tahunnya, yakni 75.397.841 ton 

pada tahun 2015 terakhir (Kementerian Pertanian, 2016). Salah satu perusahaan 

dengan core business penyediaan benih padi unggul bersertifikat di Indonesia 

adalah PT. SHS (Sang Hyang Seri) (SHS, 2016). PT. SHS merupakan perusahaan 

Badan Umum Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk oleh pemerintah dalam 

penyediaan pasokan benih unggul untuk program benih bersubsidi. Pada tahun 

2014, PT. SHS telah melakukan pendistribusian benih padi bersubsidi kepada 7,6 

juta petani konsumen benih padi di seluruh Indonesia, setara dengan memegang 

peranan sebesar 57,83% total penyediaan benih padi nasional (SHS, 2016).  

Berdasarkan data Kementerian Pertanian (2016), dari beberapa Provinsi 

yang ada di Indonesia, Provinsi Jawa Timur merupakan penghasil padi tertinggi 

pada tahun 2015 dengan jumlah 13.154.967 ton. Dari beberapa kabupaten yang 

ada di Provinsi Jawa Timur, kabupaten Pasuruan merupakan salah satu kabupaten 

dengan tingkat produksi padi tertinggi ke-6 pada tahun 2015, dengan jumlah 

722.642 ton (Kementerian Pertanian, 2016). Berdasarkan uraian diatas, kondisi 
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strategis yang dimiliki oleh PT. SHS di wilayah kerja regional Jawa Timur 

menjadi faktor pendukung diadakannya penelitian di PT. SHS, khususnya PT. 

SHS Cabang Pasuruan. 

PT. SHS Cabang Pasuruan memiliki target produksi benih padi yang besar 

setiap tahunnya. Pada tahun 2016, perusahaan telah memproduksi 1.700 ton benih 

padi untuk kebutuhan program subsidi pemerintah serta 750 ton benih padi untuk 

kebutuhan free market (pasar bebas). Kini di tahun 2017, perusahaan memiliki 

target produksi benih padi sebesar 2.400 ton untuk kebutuhan program subsidi. 

Dalam memproduksi benih padi dengan target yang besar, perusahaan 

mengadakan kerja sama dengan petani untuk melakukan penangkaran benih padi 

bagi perusahaan atau yang disebut sebagai supplier (pemasok).  

Kerja sama antara PT. SHS Cabang Pasuruan dengan petani-petani mitra 

tidak terlepas dari adanya permasalahan. Berdasarkan survei pendahuluan, kerja 

sama yang terjalin bersifat sementara atau dengan kata lain kontrak kerja sama 

akan berakhir pada setiap satu kali kegiatan produksi. Diketahui juga bahwa 

petani mitra berhak memutuskan untuk dapat bekerja sama kembali atau tidak 

dengan perusahaan pada kegiatan produksi berikutnya. Adanya petani yang tidak 

ingin bermitra kembali tersebut diakui menjadi salah satu kendala yang membuat 

PT. SHS Cabang Pasuruan mencari petani mitra pada areal kerja sama yang baru 

yang sesuai dengan kriteria perusahaan. 

 Interaksi dan hubungan yang terjadi antara PT. SHS Cabang Pasuruan 

dengan petani mitra yang adalah para pemasok tersebut diatur dalam sebuah 

manajemen atau pengaturan, yakni Supplier Relationship Management (SRM) 

atau manajemen hubungan pemasok. Supplier Relationship Management (SRM) 

merupakan salah satu bagian dari proses Supply Chain Management (SCM) 

khususnya bagian hulu proses (Chopra & Meindl, 2008). Dalam SCM, SRM 

berfokus pada proses interaksi dan hubungan yang terjalin antara perusahaan 

dengan supplier (pemasok). Penerapan SRM menyebabkan interaksi yang terjadi 

antara PT. SHS dengan para petani mitra benih padi berlangsung secara efektif 

dan efisien dalam aktivitasnya mengatur serta mengelola input benih padi menjadi 

suatu produk benih padi (Harison & Van Hoek, 2008). Dalam rangka menjamin 
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kelancaran pergerakan pasokan benih padi atau benih sumber, maka diperlukan 

untuk mengidentifikasi unsur-unsur SRM di PT. SHS Cabang Pasuruan.  

Penelitian-penelitian mengenai Supplier Relationship Management (SRM) 

sampai saat ini telah membahas dan mengungkap berbagai macam hal terkait 

strategi perusahaan dalam mengatur hubungan dengan suppliernya. Rahmayanti 

(2010) serta Widiyanesti & Setyorini (2012) dalam menganalisis strategi seleksi 

supplier yang tepat menggunakan metode analisis AHP (Analytical Hierarchy 

Process). Hariadi, Muh. Asdar, & Ria Mardiana (2013) menggunakan pendekatan 

intergrasi supplier dalam menganalisis kinerja Supply Chain Management (SCM) 

serta menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dan path analysis. Budaya 

(2013) dalam penelitiannya menganalisis pengaruh proses pembelian strategik 

terhadap kinerja dan kelangsungan hubungan dengan supplier. Pasutham (2012) 

dalam penelitiannya menganalisis kinerja Supply Chain Management (SCM) 

dengan menggunakan tiga konsep Supplier Relationship Management (SRM), 

yakni seleksi supplier berkualitas, integrasi supplier, dan efektivitas proses 

pembelian, dengan menggunakan metode statistika deskriptif serta AHP 

(Analytical Hierarchy Process). Penelitian-penelitian tersebut diumumnya 

dilakukan pada perusahaan-perusahaan manufaktur.  

Perbedaan penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak 

pada obyek perusahaan yang diteliti. Apabila penelitian terdahulu mayoritas 

meneliti perusahaan manufaktur, penelitian ini mengambil obyek perusahaan 

agribisnis. Sebuah penelitian oleh Ismi (2017) telah meneliti obyek perusahaan 

swasta agribisnis dengan topik Supplier Relationship Management (SRM) benih 

padi di Kabupaten Malang dengan menggunakan analisis deskriptif. Perbedaannya 

dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian di sebuah kantor BUMN (Badan 

Usaha Milik Negara), yakni PT. SHS Cabang Pasuruan, serta analisis data 

menggunakan statistika deskriptif dan statistika inferensia dengan korelasi rank 

Spearman. 

Gambaran umum yang akan diteliti dan dipelajari dalam penelitian ini 

adalah hubungan kerja sama antara PT. SHS Cabang Pasuruan dengan petani 

mitra dalam menjalankan aktivitas rantai pasok benih padi perusahaan 

berdasarkan unsur-unsur Supplier Relationship Management (SRM) yang terdiri 
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dari konsep, indikator, dan variabel, serta tingkat keeratan hubungan antara kedua 

belah pihak. Melalui penelitian ini, perusahaan akan memperoleh bahan 

pertimbangan untuk dapat menerapkan strategi SRM yang tepat dan efektif dalam 

menjalankan bisnis kedepannya. Hal ini agar sesuai dengan pendapat Al-abdallah, 

Abdallah, & Hamdan (2014), yakni strategi Supplier Relationship Management 

(SRM) yang efektif dapat memberikan solusi yang ideal dan prioritas utama untuk 

menghindari ketidakpastian pasokan. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Sebagai salah satu perusahaan yang melakukan produksi dan distribusi 

benih padi bersertifikat, PT. SHS Cabang Pasuruan turut serta melaksanakan 

program subsidi benih padi pemerintah untuk para petani konsumen. Menurut 

survei pendahuluan, perusahaan memiliki target produksi benih padi tahun 2017 

sebesar 2400 ton. Dalam kegiatan produksi benih padi, perusahaan bermitra 

dengan petani-petani penangkar benih padi untuk menghasilkan benih pokok 

(Stock Seed/SS). Benih tersebut dihasilkan dari benih padi sumber (benih penjenis 

atau Breeder Seed/BS) yang dibeli dari kantor pusat PT. SHS di Sukamandi, Jawa 

Barat. Benih pokok (Stock Seed/SS) inilah yang akan diproduksi oleh perusahaan 

dan dijual kepada petani konsumen. 

 Menurut survei pendahuluan, kerja sama antara PT. SHS Cabang Pasuruan 

dan petani mitra tidak lepas dari adanya kendala. Perusahaan mengalami 

pergantian petani mitra setiap satu kali produksi, karena didasari oleh kontrak 

kerja sama yang bersifat sementara serta tidak berkelanjutan sesuai ketetapan 

perusahaan. Adanya kontrak tersebut memberikan hak bagi petani mitra untuk 

memutuskan akan tetap bekerjasama dengan perusahaan setelah kontrak kerja 

sama selesai atau berhenti. Tidak sedikit petani mitra yang pada kenyataannya 

memilih berhenti dan menolak untuk bekerja sama kembali dengan perusahaan.  

 Ketidakinginan petani untuk bekerja sama kembali diakui pihak perusahaan 

disebabkan oleh beberapa permasalahan yang salah satu contohnya adalah 

permasalahan pembayaran. Pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan kepada 

petani sering terlaksana dengan tidak tepat waktu akibat lamanya pencairan dana 

dari kantor pusat SHS di Jakarta. Hal ini membuat para petani mitra merasa 

dirugikan. Apabila perusahaan belum melunasi pembayaran, maka petani mitra 
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memilih untuk tidak melanjutkan kerja sama. Hubungan yang kurang baik antara 

perusahaan dan petani mitra sebagai pemasok benih padi bagi perusahaan dapat 

berakibat pada terhambatnya aktivitas rantai pasok benih padi perusahaan dalam 

hal penyediaan bahan input produksi, sehingga dapat menimbulkan penurunan 

produksi benih padi perusahaan.  

 Supplier Relationship Management (SRM) merupakan salah satu bagian 

Supply Chain Management (SCM) dalam mengatur aliran barang antar beberapa 

perusahaan dari hulu ke hilir hingga ke pelanggan akhir (Indrajit & Djokopranoto, 

2002). Adanya Supplier Relationship Management (SRM) berdampak pada 

pengaturan dan pengelolaan bahan input (pasokan) dari para supplier yang 

terlaksana secara efektif dan efisien, sehingga Supply Chain Management (SCM) 

terlaksana dengan baik dan memberikan profit bagi perusahaan serta kepuasan 

bagi banyak pihak (Purnomo, 2011). Dengan demikian, penting untuk dilakukan 

identifikasi unsur-unsur Supplier Relationship Management (SRM) dalam 

aktivitas rantai pasok benih padi di PT. SHS Cabang Pasuruan. 

 Kendala dan permasalahan dalam Supply Chain Management (SCM) yang 

terjadi bukan berarti tidak memiliki solusi. Purnomo (2011) menyatakan bahwa 

hubungan yang kuat antara perusahaan dan pemasok akan menghasilkan kerja 

sama yang panjang, perencanaan yang lebih baik, dan upaya pemecahan masalah 

bersama. Harapan diadakannya penelitian dengan mengidentifikasi unsur-unsur 

Supply Relationship Management (SRM) serta mengetahui keeratan hubungan 

antara perusahaan dan petani mitra adalah agar dapat memberikan manfaat serta 

bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menjalankan aktivitas rantai pasok 

benih padi yang lebih baik untuk kedepannya. Hal tersebut agar sesuai dengan 

pernyataan Nyamasege & Biraori (2015) bahwa tujuan SRM adalah 

mempersingkat dan membuat lebih efektif proses antara perusahaan dan supplier. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini 

adalah:  

1. Bagaimana penerapan unsur-unsur Supplier Relationship Management (SRM) 

oleh PT. SHS Cabang Pasuruan dalam menjalankan aktivitas rantai pasok 

benih padi? 

2. Bagaimana keeratan hubungan antara PT. SHS Cabang Pasuruan dengan petani 

benih padi mitra perusahaan?  

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Mengidentifikasi penerapan unsur-unsur Supplier Relationship Management 

(SRM) dalam aktivitas rantai pasok benih padi di PT. SHS Cabang Pasuruan. 

2. Mengetahui keeratan hubungan antara PT. SHS Cabang Pasuruan dan petani 

benih padi mitra perusahaan.  

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Penelitian ini kiranya dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, 

yakni: 

1. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan kepada PT. SHS Cabang Pasuruan 

untuk menjaga kontinuitas hubungan dengan petani mitranya. 

2. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan kepada PT. SHS Cabang Pasuruan 

untuk menerapkan Supplier Relationship Management (SRM) dalam 

melakukan upaya peningkatan kontinuitas pasokan benih padi. 

3. Sebagai bahan informasi dan pembelajaran bagi peneliti selanjutnya yang 

berkaitan dengan Supplier Relationship Management (SRM) dalam 

mengembangkan penelitian terdahulu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  II. TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Tinjauan Empiris  

2.1.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai Supply Chain Management (SCM) telah banyak dilakukan 

untuk menggali berbagai macam fenomena dan permasalahan yang terjadi seputar 

kegiatan rantai pasokan beserta solusinya. Beberapa penelitian dengan topik serupa 

dapat digunakan sebagai acuan untuk evaluasi dan pengembangan penelitian yang 

baru mengenai SCM.  Penelitian mengenai SRM benih padi di PT. SHS Cabang 

Pasuruan ini mengacu pada dua penelitian terdahulu yang menggunakan topik Supply 

Chain Management (SCM), yakni Pasutham (2012) dan Ismi (2017). Keduanya 

melakukan penelitian pada dua perusahaan dengan basis yang berbeda, yakni 

Pasutham (2012) pada perusahaan manufukatur dan Ismi (2017) pada perusahaan 

agribisnis.  

Pasutham (2012) menganalisis Supply Chain Management (SCM) secara macro 

process (SCM, ISCM, dan CRM) pada kondisi rantai pasok di tiga perusahaan 

manufaktur di Thailand serta melakukan pengukuran kinerja SCM secara 

keseluruhan. Dalam analisis kinerja Supplier Relationship Management (SRM) 

menggunakan tiga kategori tingkat pengambilan keputusan, yakni tingkat strategis, 

taktis, dan operasional. Pada tingkat strategis, terdapat faktor-faktor pengukuran 

kinerja SRM yang digunakan, yaitu pemilihan supplier (pemasok) berkualitas, 

integrasi supplier, dan efektivitas proses pembelian. Faktor pemilihan supplier 

berkualitas pada pengambilan keputusan di tingkat taktis memiliki tiga sub-faktor, 

yaitu kinerja supplier, proses seleksi supplier, dan green supplier. Faktor integrasi 

supplier pada pengambilan keputusan di tingkat taktis terdiri dari beberapa sub-

faktor, yaitu koordinasi dengan supplier, integrasi infromasi, hubungan 

organisasional, serta penggunaan teknologi dan informasi. Faktor efektivitas proses 

pembelian memiliki dua sub-faktor di tingkat taktis, yakni efektivitas komunikasi 
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mengenai produksi dan efektivitas administrasi kontrak. Metode analisis yang 

digunakan adalah Analytical Hierarchy Process (AHP). 

Ismi (2017) melakukan penelitian dengan topik Supply Chain Management 

(SCM) dengan fokus pada Supplier Relationship Management (SRM) terhadap 

produksi benih padi di Kabupaten Malang. Konsep, indikator, dan variabel yang 

digunakan juga diketahui mengacu pada penelitian Pasutham (2012). Tiga konsep 

SRM yang digunakan adalah seleksi supplier berkualitas, integrasi supplier, dan 

efektivitas proses pembelian. Indikator yang digunakan, yakni kinerja supplier, 

proses seleksi supplier, green supplier, koordinasi dengan supplier, integrasi 

informasi, hubungan organisasional, penggunaan teknologi dan informasi, efektivitas 

komunikasi mengenai pembelian, dan efektivitas administrasi kontrak.  Variabel 

yang digunakan dalam penelitian Ismi (2017) adalah kualitas produk, kinerja 

pengiriman, kualitas penyimpanan, tahapan seleksi supplier, keefektifan negosiasi, 

tepat hak dan kewajiban dalam kontrak, kebijakan isu lingkungan terkait seleksi 

secara organik, kebijakan isu lingkungan terkait penggunaan kemasan, keterlibatan 

pihak lain terkait isu lingkungan, kerja sama peningkatan produksi, keterlibatan 

dalam keputusan tak terduga, informasi rencana produksi, jenis media komunikasi, 

keefektifan komunikasi, cara menjaga komunikasi, berbagi resiko tak terduga, 

kesamaan tujuan, sistem informasi proses pembayaran, keefektifan sistem 

pembataran, kesulitan penerapan sistem teknologi informasi terkini, inovasi sistem 

teknologi informasi terkini, daftar spesifikasi produk, kesesuaian spesifikasi produk, 

evaluasi dan verifikasi produk, kesepakatan prosedur pembayaran, serta evaluasi 

keefektifan proses pembelian. Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah 

analisis deskriptif. 

  Oleh karena mengacu pada penelitian Pasutham (2012) dan Ismi (2017)  

tersebut, maka penelitian mengenai Supplier Relationship Management (SRM) benih 

padi di PT. SHS Cabang Pasuruan ini juga menggunakan tiga konsep SRM, yakni 

seleksi supplier berkualitas, integrasi supplier dan efektivitas proses pembelian, 

dengan metode analisis statistika deskriptif dan analisis statistika inferensia 

menggunakan korelasi rank Spearman. 
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2.1.2 Tinjauan Umum Perusahaan 

 PT. SHS atau Sang Hyang Seri merupakan salah satu Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) berbentuk PERSERO yang bergerak di bidang pertanian, khususnya 

usaha perbenihan (SHS, 2016). PT. SHS juga berperan dalam penyediaan sarana 

produksi pertanian, pengolahan hasil pertanian, pengelolaan lahan pertanian, serta 

penelitian dan pengembangan. PT. SHS awalnya merupakan sebuah perkebunan 

swasta Inggris bernama “Pamanukan & Tjiasem Lands” pada tahun 1940 yang 

kemudian dinasionalisasi dan dikelola pada tahun 1957 oleh Yayasan Pembangunan 

Daerah Jawa Barat (YPDB). Pembentukan PT. SHS berdasarkan UU no.22 tahun 

1971. Kini, PT. SHS sebagai BUMN dengan kepemilikan saham yang sepenuhnya 

dimiliki pemerintah, melaksanakan penugasan dari pemerintah, yaitu penyaluran 

subsidi benih melalui program CBN (Cadangan Benih Nasional), BLBU (Bantuan 

Langsung Benih Unggul), serta UPSUS (Upaya Khusus) dalam rangka mendukung 

ketahanan pangan nasional. 

 PT. SHS memiliki lahan HGU (Hak Guna Usaha) berupa lahan sawah irigasi 

teknis dengan luas ± 3150 ha di Sukamandi, Jawa Barat yang juga sebagai Breeding 

Center (pusat penangkaran) (SHS, 2016). Secara keseluruhan PT. SHS memiliki 36 

kantor cabang yang tersebar di Indonesia dengan jaringan wilayah kerja di 440 

kabupaten/kota, membina sebanyak 529 kelompok tani dan 13.225 petani penangkar 

dengan total areal produksi 36.088 ha. PT. SHS juga telah memiliki sistem sertifikasi 

mandiri dengan memiliki laboratorium benih yang diakreditasi dari Lembaga 

Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) sejak tahun 2000 dari kelas FS, SS sampai dengan 

ES. PT. SHS sampai saat ini melakukan penjualan benih padi Hibrida dan padi Non 

Hibrida (Inbrida), benih jagung komposit dan jagung Hibrida, benih kedelai (kacang-

kacangan), serta benih hortikultura dan sayuran segar. Pemasaran benih-benih 

tersebut oleh PT. SHS dilakukan dalam pasar subsidi, pasar CBN (Cadangan Benih 

Nasional), pasar distributor, pasar pengecer, pasar SHS Shop, pasar komunitas petani, 

dan pasar perusahaan. 

 Salah satu kantor cabang PT. SHS di wilayah kantor regional III Provinsi Jawa 

Timur adalah PT. SHS Cabang Pasuruan. Sasaran usaha dari perusahaan ini yang 
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pertama adalah adalah menyediakan produk benih dengan prinsip 7 tepat, yaitu tepat 

waktu, tepat mutu, tepat jumlah, tepat tempat, tepat harga, tepat varietas, dan tepat 

pelayanan (SHS, 2016). Selain itu, sasaran kedua yang dimiliki perusahaan adalah 

dapat memenuhi harapan dan kepuasan pelanggan dengan menyediakan varietas 

unggul yang bermutu tinggi sesuai dengan ketentuan perundangan dan peraturan yang 

berlaku. Sasaran yang ketiga adalah melakukan perbaikan terus-menerus untuk 

menjamin kesesuaian dengan persyaratan dan kebutuhan pelanggan melalui 

penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008. 

 Wilayah kerja PT. SHS Cabang Pasuruan terdiri dari 23 kota/kabupaten. 

Wilayah tersebut adalah Kabupaten Sumenep, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten 

Sampang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Tulungagung, 

Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Gresik, 

Kabupaten Lamongan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pamekasan, Kota Blitar, 

Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Gresik, Kota Bangkalan, Kota Sampang, Kota 

Pasuruan, Kota Batu, Kota Mojokerto, dan Kota Surabaya. Keseluruhan wilayah 

kerja tersebut digunakan sebagai wilayah kerja pemasaran dan produksi. Khusus 

untuk wilayah kerja produksi, PT. SHS Cabang Pasuruan hanya menggunakan 

wilayah kerja terdekat dengan perusahaan oleh karena terbatasnya SDM (Sumber 

Daya Manusia) di bagian produksi serta agar menghindari tingginya biaya HPP 

(Harga Pokok Penjualan) akibat biaya transportasi. 

 Pada dasarnya, pasokan benih yang dimiliki oleh PT. SHS Cabang Pasuruan 

diperoleh dari kerja sama dengan petani penangkar benih yang berada di wilayah 

kerja produksi. Pasokan benih hasil penangkaran petani-petani ditujukan untuk 

dipasarkan ke toko-toko (free market) dan juga disubsidi. Oleh karena hasil 

penangkaran petani tidak mencukupi kebutuhan subsidi, sehingga perusahaan 

melakukan pembelian benih kantong ke perusahaan swasta, serta menerima kiriman 

benih bantuan dari Sukamandi, Jawa Barat.  
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2.2 Tinjauan Teoritis  

2.2.1 Supply Chain Management (SCM) atau Manajemen Rantai Pasokan 

 Supply Chain Management (SCM) atau manajemen rantai pasokan adalah 

sebuah sistem yang mengatur beberapa pelaku rantai pasok didalamnya yang saling 

berhubungan dalam hal pengadaan dan penyaluran suatu barang produksi atau jasa, 

mulai dari produksi barang mentah hingga menghasilkan barang jadi sampai ke 

pelanggan akhir (Indrajit & Djokopranoto, 2002). Secara umum, yang dimaksud 

beberapa pelaku rantai pasok didalamnya yang saling berhubungan, yakni: 

a. Supplier (Pemasok) 

Pemasok merupakan sumber yang menyediakan bahan pertama dimana mata 

rantai penyaluran barang akan bermulai. Bahan pertama berbentuk bahan baku, bahan 

mentah, bahan penolong, bahan dagangan, subassemblies, spare parts dan sebagainya 

(Indrajit & Djokopranoto, 2002). Pemasok menyediakan dan menawarkan bahan 

baku yang diperlukan oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk memproduksi 

barang atau menyediakan jasa (Yunus, 2016).  

Dalam memilih pemasok sebagai penyedia bahan baku yang diperlukan, 

perusahaan mempertimbangkan beberapa aspek yang mempengaruhi kinerja 

perusahaan (Wibisono, 2013). Perusahaan mempertimbangkan pemasok yang 

menerapkan nilai-nilai etis yang serupa dengannya sehingga hal tersebut menjadi 

dasar yang kuat dalam melakukan kerja sama. Lokasi pemasok yang dekat dengan 

perusahaan juga berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi usaha. Perusahaan 

juga sebaiknya memiliki pemasok yang kecil namun banyak sehingga mengurangi 

birokrasi dan meningkatkan kepastian pasokan. Semakin sedikit jumlah pemasok, 

maka semakin penting produk yang dipasok dan semakin kuat posisi tawar pemasok 

(Yunus, 2016). 

b. Manufacturer (Perusahaan/Pabrik) 

Perusahaan/pabrik adalah organisasi yang melakukan pekerjaan membuat, 

memfabrikasi, mengasembling, merakit, ataupun mengkonversikan bahan baku dari 

pemasok menjadi barang jadi, barang setengah jadi, atau berupa komponen-

komponen (Indrajit & Djokopranoto, 2002). Dalam menghasilkan suatu produk atau 
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jasa, pabrik/perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi, seperti manusia, mesin, 

alat, material, energi, uang (modal), informasi, dan sumber daya alam (tanah, air, 

mineral, dan lain-lain). Faktor-faktor produksi tersebut dikelola dalam suatu sistem 

produksi secara efisien, efektif, dan aman (Arif, 2017). 

Pembelian barang produksi dapat dilakukan langsung pada perusahaan/pabrik 

dan dapat memperoleh harga yang murah apabila melakukan pembelian dalam 

jumlah yang besar (Yiong, 2004). Pemilik toko jarang melakukan pembelian 

langsung ke pabrik karena pada umumnya pihak pabrik memiliki distributor untuk 

memasarkan barang produksinya. Pabrik juga akan melayani pengecer apabila 

pengecer tersebut memiliki kredibilitas yang baik dikalangan pebisnis.  

c. Distributor (Penyalur) 

 Distributor/pedagang besar/grosir merupakan berbagai organisasi atau 

perusahaan yang terlibat dalam memindahkan barang atau produk dari manufacturer 

atau pabrik ke pembeli (Moriarty dkk., 2015). Barang yang dihasilkan dalam bentuk 

barang jadi tersebut disalurkan dalam jumlah besar kepada dealer, agen, penjual retail 

atau pengecer (Tim Gemini Writer, 2008). Barang tersebut melalui gudang atau 

pabrik disalurkan kepada gudang distributor atau wholesaler dalam jumlah besar, 

kemudian pedagang besar akan menyalurkan dalam jumlah yang lebih kecil kepada 

retailers atau pengecer (Indrajit & Djokopranoto, 2002).  

 Dalam melakukan penyaluran barang, pelaku distributor dapat mengambil alih 

kepemilikan produk dan berpartisipasi dalam pemasaran, termasuk advertising 

(Moriarty dkk., 2015). Namun demikian, distributor tidak selalu melakukan 

periklanan seperti yang dilakukan oleh pedagang eceran misalnya. Dalam 

menawarkan kepada pengecer, distributor menggunakan direct mail dan katalog atau 

brosur. Kekuatan utama distributor atau pedagang besar adalah penjualan personal. 

d. Retail/Outlets (Toko Eceran) 

Perdagangan retail atau eceran merupakan perdagangan barang yang dikirim 

dari pabrik melalui distributor dan dilakukan dalam jumlah kecil secara eceran 

langsung kepada konsumen (Yiong, 2004). Perdagangan retail ini adalah langkah 

terakhir dalam pendistribusian barang dagangan. Beberapa pabrik ada yang langsung 
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menjual barang hasil produksinya kepada pelanggan, namun jumlahnya tidak banyak 

(Indrajit & Djokopranoto, 2002). Biaya perdagangan ini relatif lebih kecil 

dibandingkan dengan memproduksi barang  

Sasaran dari perdagangan retail adalah konsumen pemakai sehingga pada 

umumnya barang yang dijual adalah barang-barang kebutuhan pokok, obat-obatan, 

peralatan pendidikan, bahan bangunan, dan lain-lain (Yiong, 2004). Bisnis retail 

dapat dilakukan pada skala kecil, menengah, dan besar. Skala kecil yang dimaksud 

adalah pasar, plaza, dan mall. Skala menengah sampai besar yang dimaksud adalah 

supermarket, hypermarket, dan toko-toko yang memiliki banyak cabang di berbagai 

tempat. 

e. Customers (konsumen atau pengguna akhir) 

 Konsumen adalah orang yang menjadi pembeli atau pengguna suatu barang 

yang dijual atau ditawarkan oleh para pengecer atau retailers (Indrajit & 

Djokopranoto, 2002). Konsumen akan membeli produk akhir pada outlets yakni, 

toko, warung, department store, supermarket, toko koperasi, mal, club stores dan 

sebagainya dimana pembeli akhir melakukan pembelian. Konsumen memiliki peran 

yang sangat utama dalam bisnis (Bertens, 2000). Bisnis tidak mungkin berjalan tanpa 

adanya konsumen yang menggunakan produk barang atau jasa yang ditawarkan. 

Dalam bisnis, ada kalanya konsumen tidak tampil dalam sekali waktu. Konsumen 

yang melakukan pembelian suatu produk barang atau jasa secara teratur dengan 

demikian disebut sebagai pelanggan. 

 Pembelian yang dilakukan oleh konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

yakni faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis (Rangkuti, 2017). Budaya 

menentukan keinginan dan perilaku yang paling mendasar. Adanya persepsi, 

preferensi, dan perilaku muncul dari lingkungan rumah, sekolah, dan pertemanan. 

Faktor sosial mempengaruhi proses pengambilan keputusan pembelian seorang 

konsumen yang berasal dari lingkungan terdekat sehari-hari. Faktor pribadi 

mempengaruhi keputusan pembelian yang disebabkan pengaruh usia, lingkungan 

ekonomi, pekerjaan, dan sebagainya. Faktor psikologis juga mempengaruhi 
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kebutuhan pembelian konsumen, contohnya adanya motivasi, keyakinan, atau 

persepsi terhadap suatu barang atau jasa. 

Selain dari para pelaku rantai pasok, dalam Supply Chain Management (SCM) 

juga terdapat fasilitas, fungsi, dan aktivitas yang terlibat dalam produksi dan 

pengiriman suatu produk atau jasa (Chuong & Stevenson, 2014). Fasilitas meliputi 

gudang, pabrik, pusat pemrosesan, pusat distribusi, toko ritel, dan kantor. Fungsi dan 

aktivitas meliputi peramalan, pembelian, manajemen persediaan, manajemen 

informasi, jaminan mutu, penjadwalan, produksi, distribusi, pengiriman, layanan 

pelanggan, dan sebagainya. 

Tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk akhir dalam Supply Chain 

Management (SCM) juga sangat penting untuk diperhatikan karena bergantung pada 

tiga aliran utama rantai pasokan, yakni aliran produk, aliran informasi dan aliran 

keuangan (Tampubolon, 2014). Apabila terdapat produk yang kurang atau mengalami 

keterlambatan pengiriman, hal ini dapat menimbulkan kompetitor perusahaan lain 

yang melakukan pengiriman barang lebih baik kepada konsumen. Tugas logistik 

dalam mengelola aliran barang dan informasi menjadi kata kunci dalam menjalankan 

manajemen rantai pasok (Harison & Van Hoek, 2008). 

2.2.2 Supply Chain Macro-Process atau Proses Makro Rantai Pasok 

Dalam membuat keputusan, perusahaan telah memiliki perspektif yang lebih 

luas terkait manajemen rantai pasok. Menurut Chopra & Meindl (2008), seluruh 

proses didalam rantai pasok dikategorikan menjadi tiga, yakni proses pada fokus 

hulu, internal, dan hilir. Tiga hal tersebut merupakan klasifikasi untuk mendefinisikan 

proses makro rantai pasok atau supply chain macro-process dengan penjelasan 

sebagai berikut: 

a. Supplier Relationship Management (SRM) 

 Supplier Relationship Management (SRM) atau manajemen hubungan 

pemasok adalah suatu proses dalam manajemen rantai pasokan dengan fokus pada 

interaksi hulu antara perusahaan dengan pemasok-pemasoknya Chopra & Meindl 

(2008). Proses didalamnya berupa kolaborasi desain, sumber, negosiasi, membeli, 
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dan proses kolaborasi. Hal yang terutama dalam manajemen hubungan pemasok 

adalah pihak-pihak yang terlibat didalamnya melaksanakan kegiatan bisnis dengan 

berpegang teguh pada nilai-nilai integritas dan kejujuran. Dalam memilih pemasok, 

perusahaan harus berhati-hati agar menggunakan pemasok yang mampu 

menyesuaikan terhadap standar perusahaan, misalnya kualitas produksi, standar 

lingkungan, serta perlakuan para pegawai (Abrams, 2008). 

 Perusahaan dan pemasok memiliki hubungan yang saling ketergantungan, 

saling menguntungkan, dan dapat meningkatkan kemampuan bersama dalam 

menciptakan nilai tambah (Gaspersz, 2006). Prinsip tersebut apabila dipertahankan 

akan membawa perusahaan menuju penetapan pertimbangan jangka panjang maupun 

jangka pendek, serta dapat memilih dan mengidentifikasi pemasok utama yang 

diandalkan, dan mampu menciptakan komunikasi yang jelas dan terbuka serta saling 

berbagi informasi rencana-rencana yang akan datang. 

b. Internal Supply Chain Management (ISCM) 

 Internal Supply Chain Management (ISCM) atau manajemen rantai pasokan 

internal adalah suatu proses dalam manajemen rantai pasokan yang lebih terfokus 

pada operasional perusahaan secara internal suatu organisasi atau perusahaan. ISCM 

termasuk semua proses yang terlibat dalam perencanaan dan memenuhi pesanan 

pelanggan. Contohnya: perencanaan strategis, perencanaan permintaan, perencanaan 

penawaran, pemenuhan, bidang jasa.  

c. Customer Relationship Management (CRM)  

 Customer Relationship Management (CRM) atau manajemen hubungan 

pelanggan adalah suatu proses dalam manajemen rantai pasokan yang terfokus pada 

interaksi hilir antara perusahaan dengan pelanggan-pelanggannya Chopra & Meindl 

(2008). Tujuan proses makro CRM adalah untuk menghasilkan permintaan pelanggan 

dan memfasilitasi transmisi dan pelacakan pesanan. Contohnya: pemasaran, 

penjualan, manajemen pesanan, pusat panggilan layanan.  

 Manajemen hubungan pelanggan dapat memberikan nilai yang maksimum bagi 

pihak perusahaan maupun pelanggan (Raymond, 2008). Strategi ini membina 

hubungan jangka panjang dengan pelanggan karena mempertahankan pelanggan akan 
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lebih mudah daripada mendapatkan pelanggan yang baru. Oleh karena itu, 

perusahaan akan melakukan upaya-upaya untuk memahami pelanggannya sehingga 

kebutuhan mereka terpenuhi dan akan tetap setia kepada perusahaan.  

 Ketiga jenis proses makro yang terdiri dari Supplier Relationship Management 

(SRM), Internal Supply Chain Management (ISCM), Customer Relationship 

Management (CRM) digambarkan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 1. Ketiga Jenis Proses Makro beserta Proses-Prosesnya 

SRM ISCM CRM 

Kolaborasi Desain Perencanaan Strategis Pasar 

Sumber Daya Perencanaan Permintaan Penjualan 

Negosiasi Perencanaan Pasokan Call Center 

Pembelian Pemenuhan Kebutuhan Manajemen Pemesanan 

Kolaborasi Pasokan Jasa Lapang  

Dasar Manajemen Transaksi 

Sumber: Chopra & Meindl, 2008 

2.2.3  Supplier Relationship Management (SRM) atau Manajemen 

 Hubungan Pemasok 

Supplier Relationship Management (SRM) adalah pendekatan yang 

komprehensif untuk mengelola interaksi perusahaan dengan organisasi-organisasi 

yang memasok barang dan jasa yang digunakan (Nyamasege dan Biarori, 2015). 

SRM merupakan salah satu bagian penting dalam Supply Chain Management (SCM) 

(Chopra dan Meindl, 2007). Tujuan dari adanya SRM adalah mempersingkat dan 

membuat lebih efektif proses yang dilakukan perusahaan dalam mengatur dan 

mengelola sumber pasokan untuk menghasilkan berbagai barang dan jasa (Van Hoek 

dan Horrison, 2008). Pentingnya SRM terdapat pada peran pemasok sebagai penyedia 

bahan baku yang digunakan dalam proses produksi perusahaan (Supriharyanti, 2005).  

Apabila dalam Customer Relationship Management (CRM) suatu perusahaan 

mengembangkan hubungan dengan pelanggan, maka pada SRM perusahaan membina 

hubungan dengan pemasok (Ismi, 2017). Kombinasi CRM dan SRM menghasilkan 

hubungan yang lebih baik serta dapat menguntungkan pihak yang terlibat. SRM 

menimbulkan kedekatan hubungan perusahaan dengan pemasoknya, sehingga dapat 
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menjamin ketersediaan bahan baku perusahaan. Oleh karena itu, SRM menjadi 

strategi yang efektif dalam mengurangi ketidakpastian pasokan serta mengurangi 

ketidakefektifan pemasok sepanjang siklus hidup produk (Nyamasege dan Biarori, 

2015). 

 Menurut O’brien (2014), Supplier Relationship Management (SRM) yang 

dilaksanakan dengan baik dapat memberikan keuntungan yang kompetitif, 

pertumbuhan bahan baku dan pengembangan brand, pengurangan biaya, 

peningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen hubungan pemasok, serta 

mengurangi resiko pada sisi penawaran. Namun demikian, SRM bukan sesuatu hal 

yang mudah terjadi begitu saja. Dalam meraih kebaikan yang diperoleh dari 

manajemen hubungan pemasok, penting untuk memiliki pemahaman akan cara kerja 

manajemen hubungan pemasok dalam praktiknya. 

2.2.4 Tinjauan tentang Benih Padi  

Benih padi adalah suatu bahan tanaman yang berasal dari perkembangbiakan 

generatif tanaman padi yang digunakan untuk produksi tanaman maupun produksi 

suatu benih kembali (Ardiansyah, 2013). Benih padi juga merupakan suatu gabah 

yang dihasilkan dengan tujuan untuk disemai atau ditabur menjadi pertanaman. 

Penggunaan benih bermutu (benih yang bersertifikasi) dari varietas unggul telah 

terbukti sebagai salah satu komponen teknologi budidaya tanaman yang berkontribusi 

besar terhadap peningkatan produktivitas hasil. Benih yang bersertifikasi adalah 

benih yang proses produksinya melalui sistem sertifikasi, yaitu sistem produksi benih 

yang mendapat pemeriksaan lapangan dan pengujian secara laboratorium oleh 

instansi yang berwenang memenuhi persyaratan standar yang ditentukan 

(Galunggung, 2015). 

Menurut Chandratama (2014), kelas-kelas benih dalam sertifikasi benih 

meliputi 1) Benih Penjenis (Breeder Seed/BS), yakni benih yang diproduksi oleh dan 

dibawah pengawasan pemulia tanaman yang bersangkutan atau instansinya serta 

merupakan sumber perbanyakan benih dasar, 2) Benih Dasar (Foundation Seed/FS) 

adalah keturunan pertama dari benih penjenis yang diproduksi oleh instansi/badan 
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yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan,  yang kemudian 

produksinya disertifikasi oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih dibawah 

bimbingan yang intensif dan pengawasan ketat agar kemurnian varietas dapat 

terpelihara, 3) Benih Pokok (Stock Seed/SS) adalah keturunan dari benih penjenis atau 

benih dasar yang diproduksi dan dipelihara sedemikian rupa sehingga tingkat 

kemurnian varietas dapat memenuhi standar mutu yang di tetapkan dan harus 

disertifikasi sebagai benih pokok oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih, 4) 

Benih Sebar (Extension Seed/ES) adalah keturunan dari benih penjenis, benih dasar 

atau benih pokok yang diproduksi dan dipelihara sedemikian rupa sehingga tingkat 

kemurnian varietas dapat dipelihara dan memenuhi standar mutu benih yang 

ditetapkan, serta harus disertifikasi sebagai benih sebar oleh Balai Pengawasan dan 

Sertifikasi Benih. 

Tanaman padi dibedakan menjadi tiga jenis atau varietas, yakni varietas 

hibrida, varietas unggul, dan varietas lokal (Wibowo, 2016). Varietas padi hibrida 

adalah jenis varietas tanaman padi yang merupakan hasil persilangan dari dua atau 

lebih populasi berbeda spesies atau genetik. Contoh padi hibrida adalah: Intani 1 dan 

Intani 2, Adirasa 1, Adirasa 6, PP1, H1, Rokan, SL8, SL11, Segera Anak, Sembada 

83, dan Sembada 89. Varietas padi unggul adalah jenis varietas tanaman padi yang 

merupakan hasil persilangan padi varietas unggul lokal. Contoh padi unggul: 

Ciherang, IR-64, Ciliwung, Cibogo, Cisadane, dll. Varietas padi lokal adalah jenis 

varietas tanaman padi yang berasal dari suatu daerah yang sudah beradaptasi, 

memiliki karakteristik, serta keunggulan dan kelemahan tersendiri Contoh padi 

varietas lokal: Padi Indramayu, Padi Gropak, Padi Sumenep, Padi Srimulih, dll. 

2.2.5 Tinjauan tentang Analisis Korelasi Rank Spearman 

 Analisis korelasi rank Spearman pertama kali dikenalkan oleh Charles 

Spearman pada tahun 1904. Prinsip dari analisis ini adalah menguji korelasi sebuah 

data yang memiliki variabel berskala ordinal (berbentuk ranking) (Kurniawan dan 

Yuniarto, 2016). Analisis korelasi rank Spearman digunakan untuk mengetahui ada 
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atau tidaknya hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya serta untuk 

mengukur kuatnya hubungan antara variabel-variabel tersebut (Supranto, 2000).  

 Langkah awal dalam melakukan perhitungan analisis korelasi ini adalah 

mengurutkan data dari variabel yang akan dikorelasikan mulai dari yang terkecil 

hingga yang terbesar guna mempermudah perhitungan menggunakan rumus. Rumus 

perhitungan korelasi rank Spearman adalah sebagai berikut:  

 

        
     

        
 

 

Keterangan: 

rs  = koefisien korelasi rank Spearman 

di
2 

= selisih dua variabel pengamatan berpasangan atau (x-y)
2 

∑ di
2 

= penjumlahan dari hasil di
2
 

n = jumlah responden 

 

 Korelasi dapat bernilai positif apabila hubungan bernilai searah atau negatif 

apabila hubungan bernilai tidak searah, dan bernilai 0 apabila sama sekali tidak ada 

hubungan (Kurniawan dan Yuniarto, 2016). Korelasi rank Spearman (dilambangkan 

dengan rs) memiliki ketentuan, yakni nilai rs tidak lebih dari harga (-1 ≤ rs ≤ +1). 

Apabila nilai rs = -1 artinya korelasi negatif sempurna, rs = 0 artinya tidak ada 

korelasi, rs = 1 berarti korelasinya sangat kuat.  

 Arti dari harga rs akan dikonsultasikan dengan tabel interpretasi nilai rs 

sebagai berikut:  

Tabel 2. Interpretasi Koefisien Korelasi Rank Spearman 

No. Interval Nilai Interval Koefisien 

1. rs = 0,00 Tidak ada 

2. 0,00< rs < 0,20 Sangat Rendah atau lemah sekali 

3. 0,20< rs <0,40 Rendah atau lemah tapi pasti 

4. 0,40< rs <0,70 Cukup berarti atau Sedang 

5. 0,70< rs <0,90 Tinggi atau Kuat 

6. 0,90< rs < 1,00 Sangat tinggi atau kuat sekali, dapat diandalkan 

7. rs = 1,00 Sempurna 

Sumber: (Lestari dan Rukiyah, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. KERANGKA KONSEP PENELITIAN 

3.1 Kerangka Pemikiran 

 PT. SHS Cabang Pasuruan merupakan sebuah perusahaan Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam produksi benih unggul bersertifikat 

untuk program subsidi pemerintah dan free market perusahaan. Menurut survei 

pendahuluan, perusahaan memiliki target produksi benih yang besar setiap 

tahunnya. Oleh karena tidak memiliki lahan sendiri, perusahaan mengadakan kerja 

sama dengan petani mitra penangkar benih padi dalam rangka memproduksi benih 

FS (Foundation Seed) atau benih dasar menjadi benih SS (Stock Seed) atau benih 

pokok yang menjadi benih subsidi bagi petani konsumen. Dalam memproduksi 

benih padi tersebut, kerja sama antara perusahaan dan petani mitra sampai saat ini 

tidak selalu berjalan dengan baik. Beberapa persoalan yang terjadi dikhawatirkan 

mampu menghambat proses pengadaan benih padi yang kelak berakibat pada 

penurunan produksi benih padi perusahaan apabila tidak segera dibenahi.  

 Dalam hubungan antara perusahaan dengan supplier atau mitranya terdapat 

sebuah sistem yang mengatur agar hubungan berjalan dengan efektif, yaitu 

Supplier Relationship Management (SRM) (Harison & Van Hoek, 2008). SRM 

memiliki unsur-unsur yang terdiri atas konsep, variabel, dan indikator. Ketiga 

unsur tersebut menggambarkan aktivitas rantai pasok benih padi perusahaan dan 

penerapan SRM di dalamnya. Dengan demikian, dalam penelitian ini dilakukan 

identifikasi penerapan unsur-unsur SRM terhadap aktivitas rantai pasok benih 

padi perusahaan, serta keeratan hubungan antara perusahaan dan petani mitra. 

 Konsep SRM yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian 

Pasutham (2012), yang menggunakan tiga konsep SRM, yakni seleksi supplier 

berkualitas, intergrasi supplier, dan efektivitas proses pembelian. Fenomena yang 

terjadi di PT. SHS Cabang Pasuruan berkaitan dengan ketiga konsep tersebut. 

Fenomena pertama berkaitan dengan konsep seleksi supplier berkualitas, yakni 

petani mitra selalu berganti-ganti setiap satu kali produksi. Hal tersebut diketahui 

merupakan kontrak kerja sama yang dibuat oleh perusahaan dimana petani berhak
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memutuskan untuk melanjutkan kerja sama dengan perusahaan atau tidak. Namun 

ternyata, tidak banyak petani yang memilih untuk melanjutkan kerja sama. 

Fenomena kedua berkaitan dengan konsep integrasi supplier, yakni petani 

menginginkan sistem pembayaran yang dilakukan secara cash atau langsung agar 

mempermudah proses pembayaran. Fenomena ketiga berkaitan dengan efektivitas 

proses pembelian, yakni petani enggan melanjutkan kerja sama karena waktu 

pembayaran yang selalu telat oleh perusahaan. Dengan demikian, dalam penelitian 

ini juga menggunakan konsep seleksi supplier berkualitas, integrasi supplier, dan 

efektivitas proses pembelian.  

 Setiap konsep SRM memiliki beberapa indikator SRM. Seluruh indikator 

dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Pasutham (2012) yang 

menggunakan indikator kinerja supplier, proses seleksi, dan green supplier pada 

konsep seleksi supplier berkualitas. Fenomena yang terjadi di PT. SHS Cabang 

Pasuruan berkaitan dengan kinerja supplier adalah kinerja petani mitra 

berlandaskan pada standar kualitas perusahaan yang telah memiliki ISO sendiri. 

Fenomena terkait proses seleksi adalah perusahaan tidak melakukan proses seleksi 

melainkan melakukan sosialisasi penawaran kerja sama dengan petani-petani di 

desa tertentu. Fenomena terkait green supplier adalah perusahaan tidak 

menerapkan green supplier dalam produksi benih padi. Dengan demikian, konsep 

seleksi supplier berkualitas dalam penelitian ini hanya menggunakan indikator 

kinerja supplier dan proses seleksi supplier. 

 Indikator pada konsep integrasi supplier juga mengacu pada penelitian 

Pasutham (2012) yang menggunakan indikator koordinasi dengan supplier, 

integrasi informasi, hubungan organisasional, serta penggunaan teknologi dan 

informasi. Fenomena pada PT. SHS Cabang Pasuruan yang berkaitan pada 

koordinasi dengan supplier adalah koordinasi antara perusahaan dan petani mitra 

hanya melalui koordinator petani (petani mitra tingkat I) sehingga tidak ada 

koordinasi secara langsung antara perusahaan dengan petani mitra tingkat II. 

Fenomena terkait integrasi informasi adalah pemberian informasi terkait kerja 

sama hanya pada saat sosialisasi awal sebelum kerja sama. Fenomena terkait 

hubungan organisasional adalah adanya kontrak kerja sama secara tertulis namun 

pelaksanaannya tidak sesuai. Fenomena yang berkaitan dengan penggunaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

teknologi dan informasi adalah petani menginginkan sistem pembayaran secara 

cash atau langsung agar pencairan dana oleh perusahaan dapat tepat waktu. 

Dengan demikian, konsep integrasi supplier dalam penelitian ini menggunakan 

indikator koordinasi dengan supplier, integrasi informasi, hubungan 

organisasional, serta penggunaan teknologi dan informasi. 

 Dalam konsep efektivitas proses pembelian juga menggunakan indikator 

yang mengacu pada penelitian Pasutham (2012). Indikator yang digunakan adalah 

efektivitas komunikasi mengenai produksi, efektivitas manajemen portfolio 

pembelian, efektivitas administrasi kontrak. Fenomena yang terjadi di PT. SHS 

Cabang Pasuruan berkaitan dengan efektivitas komunikasi mengenai produksi 

adalah hasil panen petani mitra masih akan melalui uji lapang dan uji 

laboratorium oleh petugas perusahaan dan petani mitra harus terlebih dahulu 

mengetahui hal ini agar penangkaran benih padi dilakukan dengan baik. 

Fenomena terkait efektivitas manajemen portfolio pembelian adalah perusahaan 

tidak melakukan analisis portfolio pembelian. Fenomena yang berkaitan dengan 

efektivitas administrasi kontrak adalah prosedur pembayaran yang panjang dari 

kantor pusat SHS di Jakarta dan hal ini menjadi keluhan bagi petani mitra. 

Dengan demikian, konsep efektivitas proses pembelian dalam penelitian ini 

menggunakan indikator efektivitas komunikasi mengenai produksi dan efektivitas 

administrasi kontrak.  

 Setiap indikator SRM terdiri dari beberapa variabel. Beberapa penelitian 

terdahulu menggunakan indikator kinerja supplier, yakni Ismi (2017), Fredriksson 

dan Gadde (2001), Rezaei, Wang, dan Tavasszy (2015), serta Ginannakis (2008). 

Dalam penelitiannya, Ismi (2017) menggunakan variabel kualitas produk dan 

kinerja pengiriman. Fredriksson dan Gadde (2001) menggunakan variabel 

keandalan kinerja, kinerja kualitas produk, kinerja biaya, dan kinerja pengiriman. 

Rezaei, Wang, dan Tavasszy (2015) menggunakan variabel kesediaan untuk 

meningkatkan kinerja dan kemampuan pengiriman. Ginannakis (2008) 

menggunakan variabel pengukuran kinerja supplier. Beberapa fenomena yang 

terjadi di PT. SHS Cabang Pasuruan adalah perusahaan tidak memiliki lahan kerja 

sehingga mengandalkan areal kerja sama dengan petani mitra. Menurut survei 

pendahuluan, perusahaan juga sudah mempunyai ISO sendiri. Hal ini menandakan 
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perusahaan memiliki strategi dalam memproduksi benih berkualitas sehingga 

menjadi suatu standar kinerja bagi petani mitra. Dalam beberapa periode diketahui 

bahwa petani mitra tidak menghasilkan benih padi karena adanya ketidaksesuaian 

kriteria pengiriman. Dengan demikian, dalam penelitian ini variabel yang 

digunakan dalam indikator kinerja supplier adalah harapan terhadap kinerja, 

strategi memperoleh benih berkualitas, prosedur pengukuran kinerja,  

dan kesesuaian barang dengan kriteria pengiriman. 

 Variabel pada indikator proses seleksi supplier dalam penelitian ini 

mengacu pada penelitian terdahulu yang menggunakan indikator serupa, yakni 

Ismi (2017) serta Yadrifil dan Sarifudin (2013). Ismi (2017) menggunakan 

variabel tahapan seleksi supplier, keefektifan negoisasi, serta tepat hak dan 

kewajiban dalam kontrak. Yadrifil dan Sarifudin (2013) menggunakan variabel 

adanya hubungan timbal balik (feedback) dan prosedur pemilihan supplier. 

Fenomena pada PT. SHS Cabang Pasuruan adalah perusahaan tidak melakukan 

seleksi petani mitra namun memiliki kriteria pemilihan, perusahaan tidak 

melakukan negosiasi oleh karena kesepakatan harga berdasarkan harga umum, 

perusahaan memiliki kontrak tertulis dengan petani mitra yang pelaksanannya 

kurang sesuai, serta antara perusahaan dan petani mitra saling memberikan 

feedback. Dengan demikian, variabel indikator proses seleksi supplier yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kriteria pemilihan supplier, prosedur 

standar penyeleksian, sistem umpan balik (feedback), keefektifan negosiasi, dan 

kontrak standar. 

 Indikator koordinasi dengan supplier mengacu pada penelitian Pasutham 

(2012) dan Ismi (2017). Pasutham (2012) menggunakan variabel operasi, 

pengambilan keputusan, dan rencana produksi. Variabel yang digunakan oleh 

Ismi (2017) adalah kerja sama peningkatan produksi, keterlibatan dalam 

keputusan tidak terduga, informasi rencana produksi. Fenomena pada PT. SHS 

Cabang Pasuruan adalah perusahaan melakukan mitra dengan petani penangkar 

benih padi guna memperoleh peningkatan produksi serta saling berkoordinasi 

mengenai rencana produksi. Perusahaan tidak pernah memberikan keputusan 

secara tidak terduga dalam kerja sama. Dengan demikian, variabel indikator 

koordinasi dengan supplier dalam penelitian ini adalah koordinasi meningkatkan 
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proses operasi perusahaan, pengambilan keputusan tidak terduga, dan informasi 

pasokan tambahan. 

 Dalam penelitian ini, indikator integrasi informasi juga mengacu pada 

penelitian Pasutham (2012) dan Ismi (2017). Pasutham (2012) menggunakan 

variabel berbagi informasi, perencanaan kolaboratif, peramalan permintaan, 

standar komunikasi di seluruh fungsi dan pemasok. Ismi (2017) menggunakan 

variabel jenis media komunikasi dan keefektifan komunikasi. Fenomena pada PT. 

SHS Cabang Pasuruan adalah perusahaan berbagi informasi dan komunikasi serta 

melakukan perencanaan atau peramalan usaha hanya melalui koordinator petani 

mitra (petani mitra tingkat I). Dengan demikian, pada indikator intergrasi 

informasi dalam penelitian ini menggunakan variabel berbagi informasi, 

peramalan terhadap usaha, sarana komunikasi, dan keefektifan komunikasi. 

 Indikator hubungan organisasional mengacu pada penelitian Pasutham 

(2012) serta Steven, Ali, dan Alifen (2012). Pasutham (2012) menggunakan 

variabel perancangan saluran komunikasi, berbagi resiko, serta tujuan umum dan 

kerja sama tim. Steven, Ali, dan Alifen (2012) menggunakan variabel berbagi 

imbalan dan resiko bersama, serta komunikasi antar pihak. Fenomena pada PT. 

SHS Cabang Pasuruan adalah tidak ada saling berbagi resiko antara perusahaan 

dan petani mitra, namun komunikasi dan tujuan bersama dalam usaha 

dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, variabel dalam indikator 

hubungan organisasional pada penelitian ini adalah cara menjaga komunikasi, 

berbagi resiko, kesamaan tujuan usaha, dan strategi mencapai tujuan usaha. 

 Variabel yang digunakan dalam indikator penggunaan teknologi dan 

informasi pada penelitian ini mengacu pada penelitian Pasutham (2012) yang 

menggunakan variabel pencapaian usaha, keefektifan sistem, dan perbaikan 

sistem, serta Ismi (2017) yang menggunakan variabel sistem informasi proses 

pembayaran, keefektifan sistem pembayaran, dan kesulitan penerapan sistem 

teknologi informasi terkini. Fenomena pada PT. SHS Cabang Pasuruan adalah 

sistem informasi khususnya sistem pembayaran secara transfer kepada petani 

mitra melalui kantor pusat SHS di Jakarta dan hal ini menjadi salah satu kesulitan 

bagi petani mitra. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan dalam indikator 
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penggunaan teknologi dan informasi adalah jenis sistem informasi, keefektifan 

sistem informasi, dan perbaikan sistem informasi. 

 Indikator efektivitas komunikasi mengenai produksi mengacu pada 

penelitian Pasutham (2012) dan Ismi (2017). Pasutham (2012) menggunakan 

variabel pengembangan spesifikasi produk yang tepat dan identifikasi supplier 

yang tepat untuk produk yang tepat, sedangkan Ismi (2017) menggunakan 

variabel daftar spesifikasi produk dan kesesuaian spesifikasi produk. Kondisi 

fenomena di PT. SHS Cabang Pasuruan adalah hal-hal berkaitan spesifikasi 

produk didasarkan pada standar kualitas perusahaan. Oleh karenanya, variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar spesifikasi produk dan 

spesifikasi dan kuantitas yang tepat untuk pembelian.  

 Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan dalam indikator efektivitas 

administrasi kontrak masih mengacu pada penelitian Pasutham (2012) dan Ismi 

(2017). Pasutham (2012) menggunakan variabel seleksi kontrak, inspeksi dan 

verifikasi, pembayaran, serta evaluasi, sedangkan variabel yang digunakan oleh 

Ismi (2017) adalah evaluasi dan verifikasi produk, kesepakatan prosedur 

pembayaran, dan evaluasi keefektifan proses pembelian. Fenomena pada PT. SHS 

Cabang Pasuruan adalah verifikasi benih dilakukan oleh perusahaan melalui uji 

lapang dan uji laboratorium, serta prosedur pembayaran sampai saat ini tidak 

disetujui oleh petani mitra. Dengan demikian, dalam penelitian ini variabel yang 

digunakan pada indikator efektivitas administrasi kontrak adalah pemeriksaan dan 

verifikasi produk sesuai spesifikasi yang dibutuhkan, serta prosedur pembayaran. 

 Identifikasi unsur-unsur Supplier Relationship Management (SRM) yang 

terdiri dari konsep, indikator, serta variabel yang telah dijelaskan, bertujuan 

memberikan gambaran mengenai penerapan unsur-unsur SRM yang sesuai dan 

tidak sesuai dalam menjalankan aktivitas rantai pasok benih padi bersama petani 

mitra. Kesesuaian penerapan setiap variabel dalam aktivitas rantai pasok benih 

padi dengan petani mitra tersebut digunakan untuk melihat seberapa besar 

peningkatan kontinuitas pasokan benih padi di PT. SHS Cabang Pasuruan. Oleh 

karena itu, kesesuaian variabel diharapkan dapat mencapai 7 tepat, yakni tepat 

waktu, tepat mutu, tepat harga, tepat jumlah, tepat varietas, tepat tempat,  dan 

tepat pelayanan. 
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 Dewi, Yudono, dan Jamhari (2014) dalam penelitiannya menganalisis 

tingkat adopsi petani terhadap benih padi bersertifikat dan non sertifikat juga 

melakukan peninjauan menggunakan 6 tepat, yakni tepat waktu, tepat mutu, tepat 

harga, tepat jumlah, tepat varietas, dan tepat tempat. Hasil penelitiannya 

menyatakan bahwa benih bersertifikat memiliki tingkat kualitas yang lebih tinggi 

berdasarkan prinsip 6 tepat tersebut apabila dibandingkan dengan benih non-

sertifikat. Yudoyono (2016) juga menyatakan bahwa suatu benih agar menjadi 

produk yang layak diproduksi harus tepat sasaran setidaknya dengan prinsip 6 

tepat. Berdasarkan informasi dari SHS (2016) bahwa prinsip perusahaan 

melakukan usaha dengan 7 prinsip, yakni tepat waktu, tepat mutu, tepat harga, 

tepat jumlah, tepat varietas, tepat tempat, dan tepat pelayanan, dengan demikian 

penelitian ini juga menggunakan 7 prinsip tepat. 

 Setiap variabel memiliki sasaran masing-masing terhadap 7 prinsip tepat. 

Prinsip tepat waktu merupakan sasaran dari variabel jenis sistem informasi, 

keefektifkan sistem informasi, dan perbaikan sistem informasi. Prinsip tepat mutu 

merupakan sasaran dari variabel harapan terhadap kinerja, strategi memperoleh 

produk berkualitas, prosedur pengukuran kinerja, kesesuaian barang dengan 

kriteria pengiriman, koordinasi meningkatkan proses operasi perusahaan, berbagi 

informasi, keefektifan proses komunikasi, strategi mencapai tujuan usaha, daftar 

spesifikasi produk, serta spesifikasi dan kuantitas yang tepat untuk pembelian.  

Prinsip tepat harga merupakan sasaran dari variabel keefektifan negosiasi. 

Prinsip tepat jumlah merupakan sasaran dari variabel informasi pasokan 

tambahan. Prinsip tepat varietas merupakan sasaran dari variabel pemeriksaan dan 

verifikasi produk sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Prinsip tepat 

pelayanan merupakan sasaran dari variabel kriteria pemilihan, prosedur standar 

penyeleksian, sistem umpan balik/feedback, kontrak standar, pengambilan 

keputusan tak terduga, sarana komunikasi, cara menjaga komunikasi dan berbagi 

resiko. Berikut ini adalah skema kerangka pemikiran analisis Supplier 

Relationship Management (SRM) benih padi di PT. SHS Cabang Pasuruan: 
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 Keterangan: 

            : berhubungan 

            : berpengaruh 

 

 

 Gambar 1.  Skema Kerangka Pemikiran Supplier Relationship Management 

     (SRM) Benih Padi di PT. SHS Cabang Pasuruan (Modifikasi dari 

     Pasutham, 2012) 
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terduga 
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tambahan 

 

Integrasi informasi 
1.  Berbagi informasi 

2.  Peramalan terhadap 

usaha 
3.  Sarana komunikasi 

4.  Keefektifan proses 

komunikasi  
 

Hubungan organisasional 

1.  Cara menjaga 

 komunikasi 

2.  Berbagi resiko 
3.  Kesamaan tujuan usaha 

4. Strategi mencapai 

tujuan usaha 
 

Penggunaan teknologi dan 
informasi 

1.  Jenis sistem informasi 

2.  Keefektifan sistem 
 informasi 

3.  Perbaikan sistem 

informasi 
 

Seleksi supplier 
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Supplier Relationship 

Management (SRM) 
 

Proses seleksi supplier 
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balik/feedback 
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7 Dimensi Kontinuitas 
1. Tepat waktu 

2. Tepat mutu 

3. Tepat harga 
4. Tepat jumlah 
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Peningkatan kontinuitas pasokan benih padi PT. SHS Cabang Pasuruan 
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3.2 Batasan Masalah 

 Hal-hal yang menjadi batasan permasalahan dalam penelitian, yakni: 

1. Supplier yang diteliti adalah petani produsen benih padi yang menjadi mitra PT. 

 SHS Cabang Pasuruan. 

2. Dalam penelitian ini hanya membahas jenis benih padi yang ditanam oleh 

 petani mitra, yakni padi Inbrida. 

3. Fokus penelitian pada hubungan kerja sama antara PT. SHS Cabang Pasuruan 

 dengan petani mitra benih padi pada periode kerja sama tahun 2016/2017. 

4. Wilayah penelitian difokuskan pada wilayah kerja PT. SHS Cabang Pasuruan  

 yang terdekat. 

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

 Konsep, indikator, dan variabel yang telah dijelaskan pada sub-bab 

sebelumnya merupakan unsur-unsur Supplier Relationship Management (SRM). 

Agar dapat mencapai tujuan penelitian, penting untuk memahami seluruh variabel 

definisi operasional dalam penelitian agar tidak mengalami kesalahan informasi 

data. Definisi operasional dan pengukuran variabel dalam Supplier Relationship 

Management benih padi di PT. SHS Cabang Pasuruan dirangkum dalam Tabel 3 

sebagai berikut: 
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Tabel 1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Supplier Relationship Management benih Padi di PT. SHS Cabang Pasuruan 

No. Konsep Indikator Variabel Definisi Operasional Pengukuran Variabel 

1. Seleksi supplier berkualitas 1. Kinerja supplier 

 

Definisi: 

Evaluasi kinerja supplier 

terhadap produk yang 

dihasilkan untuk produksi 

perusahaan 

Harapan terhadap kinerja Pendapat responden 

terkait harapan terhadap 

kinerja petani mitra 

dalam memproduksi 

benih padi  

Diukur dengan skala 1-5: 

1. Tidak penting 

2. Sedikit penting 

3. Cukup penting 

4. Penting 

5. Sangat Penting 

Strategi memperoleh 

produk berkualitas 

Pendapat responden 

mengenai strategi yang 

dilakukan dalam 

menghasilkan benih 

padi yang berkualitas  

Diukur dengan skala 1-5: 

1. Tidak penting 

2. Sedikit penting 

3. Cukup penting 

4. Penting 

5. Sangat Penting 

Prosedur pengukuran 

kinerja 

Pendapat responden 

mengenai pengukuran 

kinerja petani mitra 

dalam memproduksi 

benih padi 

Diukur dengan skala 1-5: 

1. Tidak penting 

2. Sedikit penting 

3. Cukup penting 

4. Penting 

5. Sangat Penting 

Kesesuaian barang 

dengan kriteria 

pengiriman 

Pendapat responden 

mengenai tindakan 

preventif untuk menjaga 

agar benih padi yang 

dikirim sesuai dengan 

kriteria pengiriman 

Diukur dengan skala 1-5: 

1. Tidak penting 

2. Sedikit penting 

3. Cukup penting 

4. Penting 

5. Sangat Penting 
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Tabel 3. Lanjutan 

No. Konsep Indikator Variabel Definisi Operasional Pengukuran Variabel 

  2. Proses seleksi supplier 

 

Definisi: 

Proses pemilihan supplier 

oleh perusahaan menurut 

kriteria atau standar kualitas 

perusahaan 

Kriteria pemilihan Pendapat responden 

mengenai kriteria-

kriteria yang ada dalam 

melakukan pemilihan 

petani mitra 

Diukur dengan skala 1-5: 

1. Tidak penting 

2. Sedikit penting 

3. Cukup penting 

4. Penting 

5. Sangat Penting 

Prosedur standar 

penyeleksian 

Pendapat responden 

mengenai prosedur yang 

menjadi pedoman dalam 

melakukan penyeleksian 

sesuai standar 

Diukur dengan skala 1-5: 

1. Tidak penting 

2. Sedikit penting 

3. Cukup penting 

4. Penting 

5. Sangat Penting 

Sistem umpan 

balik/feedback 

Pendapat responden 

mengenai sistem umpan 

balik/feedback selama 

kegiatan kerja sama, 

seperti pemberian saran 

dan masukan, atau 

keluhan 

Diukur dengan skala 1-5: 

1. Tidak penting 

2. Sedikit penting 

3. Cukup penting 

4. Penting 

5. Sangat Penting 
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Tabel 3. Lanjutan 

No. Konsep Indikator Variabel Definisi Operasional Pengukuran Variabel 

   Keefektifan negosiasi Pendapat responden 

mengenai keefektifan 

dalam bernegosiasi antar 

kedua belah pihak 

Diukur dengan skala 1-5: 

1. Tidak penting 

2. Sedikit penting 

3. Cukup penting 

4. Penting 

5. Sangat Penting 

   Kontrak standar Pendapat responden 

mengenai kontrak 

standar dalam bekerja 

sama baik secara tertulis 

maupun tidak tertulis 

Diukur dengan skala 1-5: 

1. Tidak penting 

2. Sedikit penting 

3. Cukup penting 

4. Penting 

5. Sangat Penting 

2. Integrasi supplier 3. Koordinasi dengan 

supplier 

 

Definisi: 

Koordinasi antara perusahaan 

dan supplier terkait beberapa 

hal, seperti peningkatan 

produksi, keputusan tak 

terduga, informasi rencana 

produksi, dll 

Koordinasi meningkatkan 

proses operasi perusahaan 

Pendapat responden 

mengenai koordinasi 

yang dilakukan dalam 

usaha meningkatkan 

proses kerja sama 

sehingga 

mengingkatkan operasi 

perusahaan 

Diukur dengan skala 1-5: 

1. Tidak penting 

2. Sedikit penting 

3. Cukup penting 

4. Penting 

5. Sangat Penting 

Pengambilan keputusan 

tidak terduga 

Pendapat responden 

mengenai adanya 

pengambilan keputusan 

dalam situasi yang tidak 

terduga 

Diukur dengan skala 1-5: 

1. Tidak penting 

2. Sedikit penting 

3. Cukup penting 

4. Penting 

5. Sangat Penting 
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Tabel 3. Lanjutan 

No. Konsep Indikator Variabel Definisi Operasional Pengukuran Variabel 

   Informasi pasokan 

tambahan 

Pendapat responden 

mengenai pemberian 

informasi apabila 

terdapat kebutuhan 

tambahan pasokan 

Diukur dengan skala 1-5: 

1. Tidak penting 

2. Sedikit penting 

3. Cukup penting 

4. Penting 

5. Sangat Penting 

  4. Integrasi informasi 

 

Definisi: 

Integrasi informasi mengacu 

pada keefektifan 

penyampaian informasi 

antara perusahaan dan 

supplier ditinjau dari 

pemilihan jenis media 

komunikasi yang digunakan 

Berbagi informasi Pendapat responden 

mengenai adanya saling 

berbagi informasi antara 

kedua belah pihak 

Diukur dengan skala 1-5: 

1. Tidak penting 

2. Sedikit penting 

3. Cukup penting 

4. Penting 

5. Sangat Penting 

Peramalan terhadap usaha Pendapat responden 

mengenai peramalan 

atau perencanaan yang 

dibuat untuk 

keberlangsungan usaha 

Diukur dengan skala 1-5: 

1. Tidak penting 

2. Sedikit penting 

3. Cukup penting 

4. Penting 

5. Sangat Penting 

Sarana komunikasi Pendapat responden 

mengenai sarana dalam 

berkomunikasi selama 

proses kerja sama 

Diukur dengan skala 1-5: 

1. Tidak penting 

2. Sedikit penting 

3. Cukup penting 

4. Penting 

5. Sangat Penting 
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Tabel 3. Lanjutan 

No. Konsep Indikator Variabel Definisi Operasional Pengukuran Variabel 

   Keefektifan proses 

komunikasi 

Pendapat responden 

mengenai keefektifan 

proses komunikasi yang 

berjalan dalam kerja 

sama 

Diukur dengan skala 1-5: 

1. Tidak penting 

2. Sedikit penting 

3. Cukup penting 

4. Penting 

5. Sangat Penting 

  5. Hubungan organisasional 

 

Definisi: 

Hubungan yang terjalin 

antara perusahaan dengan 

supplier dengan saling 

menjaga komunikasi, berbagi 

resiko dan solusi 

menghadapi masalah yang 

timbul, kesamaan tujuan 

bisnis, dll 

Cara menjaga komunikasi Pendapat responden 

terhadap strategi dalam 

menjaga komunikasi 

agar tetap berjalan 

dengan baik 

Diukur dengan skala 1-5: 

1. Tidak penting 

2. Sedikit penting 

3. Cukup penting 

4. Penting 

5. Sangat Penting 

Berbagi resiko Pendapat responden 

mengenai adanya saling 

berbagi resiko dalam 

kegiatan usaha 

Diukur dengan skala 1-5: 

1. Tidak penting 

2. Sedikit penting 

3. Cukup penting 

4. Penting 

5. Sangat Penting 

Kesamaan tujuan usaha Pendapat responden 

mengenai kesamaan 

tujuan usaha yang 

dimiliki antara kedua 

belah pihak kerja sama 

Diukur dengan skala 1-5: 

1. Tidak penting 

2. Sedikit penting 

3. Cukup penting 

4. Penting 

5. Sangat Penting 
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Tabel 3. Lanjutan 

No. Konsep Indikator Variabel Definisi Operasional Pengukuran Variabel 

   Strategi mencapai tujuan 

usaha 

Pendapat responden 

mengenai strategi yang 

dilakukan dalam 

mencapai tujuan usaha 

Diukur dengan skala 1-5: 

1. Tidak penting 

2. Sedikit penting 

3. Cukup penting 

4. Penting 

5. Sangat Penting 

6. Penggunaan teknologi dan 

 informasi 

 

Definisi: 

Sejauh mana penerapan 

penggunaan teknologi dan 

informasi oleh perusahaan 

dengan suppliernya agar 

hubungan kerja sama dalam 

kegiatan bisnis dapat 

berjalan dengan efektif 

Jenis sistem informasi Pendapat responden 

mengenai jenis sistem 

informasi yang digunakan 

dalam kegiatan usaha 

Diukur dengan skala 1-5: 

1. Tidak penting 

2. Sedikit penting 

3. Cukup penting 

4. Penting 

5. Sangat Penting 

Keefektifan sistem 

informasi 

Pendapat responden 

mengenai efektif atau 

tidaknya sistem informasi 

yang digunakan dalam 

kegiatan usaha 

Diukur dengan skala 1-5: 

1. Tidak penting 

2. Sedikit penting 

3. Cukup penting 

4. Penting 

5. Sangat Penting 

Perbaikan sistem 

informasi 

Pendapat responden terkait 

adanya rencana untuk 

perbaikan sistem informasi 

yang digunakan dalam 

kegiatan usaha 

Diukur dengan skala 1-5: 

1. Tidak penting 

2. Sedikit penting 

3. Cukup penting 

4. Penting 

5. Sangat Penting 
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Tabel 3. Lanjutan 

No. Konsep Indikator Variabel Definisi Operasional Pengukuran Variabel 

3. Efektivitas proses pembelian 7. Efektivitas komunikasi 

 mengenai produksi 

 

Definisi: 

Proses komunikasi antara 

supplier & perusahaan 

terkait kegiatan produksi 

agar tercapai kesesuaian 

produk yang dihasilkan 

sesuai daftar spesifikasi yang 

dibuat 

Daftar spesifikasi produk Pendapat responden 

terkait adanya daftar 

spesifikasi produk yang 

menjadi pedoman dalam 

menghasilkan produk 

yang sesuai 

Diukur dengan skala 1-5: 

1. Tidak penting 

2. Sedikit penting 

3. Cukup penting 

4. Penting 

5. Sangat Penting 

 

 

 Spesifikasi dan kuantitas 

yang tepat untuk 

pembelian 

Pendapat responden 

mengenai keputusan 

spesifikasi produk yang 

benar dan kuantitas yang 

tepat untuk pembelian 

Diukur dengan skala 1-5: 

1. Tidak penting 

2. Sedikit penting 

3. Cukup penting 

4. Penting 

5. Sangat Penting 

  8. Efektivitas administrasi 

 kontrak 

 

Definisi:  

Keefektifan kontrak kerja 

antara perusahaan dan 

supplier dalam proses 

pembelian & pengadaan 

bahan baku ditinjau dari 

evaluasi dan verifikasi 

produk, evaluasi keefektifan 

proses pembayaran dalam 

kontrak 

Pemeriksaan dan 

verifikasi produk sesuai 

dengan spesifikasi yang 

dibutuhkan 

Pendapat responden 

tentang pemeriksaan dan 

verifikasi produk agar 

sesuai dengan spesifikasi 

yang dibutuhkan 

Diukur dengan skala 1-5: 

1. Tidak penting 

2. Sedikit penting 

3. Cukup penting 

4. Penting 

5. Sangat Penting 

Prosedur pembayaran Pendapat responden 

tentang pelaksanaan 

prosedur pembayaran 

dalam kerja sama 

Diukur dengan skala 1-5: 

1. Tidak penting 

2. Sedikit penting 

3. Cukup penting 

4. Penting 

5. Sangat Penting 
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IV. METODE PENELITIAN 

4.1 Metode Penentuan Lokasi Penelitian 

Penentuan lokasi penelitian terdiri dari tiga tahap, yakni tahap pertama 

adalah penentuan PT. SHS, tahap kedua adalah penentuan PT. SHS Cabang 

Pasuruan, dan tahap ketiga merupakan penentuan tiga wilayah kerja PT. SHS 

Cabang Pasuruan, yakni Kabupaten Pasuruan, Sidoarjo, dan Mojokerto. 

Keseluruhan tahap penentuan lokasi penelitian ditentukan secara purposive 

(sengaja) yang dengan didasari oleh beberapa pertimbangan hal. 

Tahap pertama adalah penentuan PT. SHS sebagai lokasi penelitian. 

Kegiatan penelitian dilaksanakan di PT. SHS sebagai salah satu BUMN di 

Indonesia yang bergerak di bidang pertanian serta ditunjuk langsung oleh 

pemerintah sebagai penyedia benih. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan 

pemilihan PT. SHS sebagai lokasi penelitian. Beberapa pertimbangan lainnya, 

yakni PT. SHS melakukan produksi benih padi unggul bersertifikat, serta 

melakukan program subsidi dan free market.  

Tahap kedua adalah penentuan PT. SHS Cabang Pasuruan sebagai lokasi 

penelitian. PT. SHS memiliki 21 kantor cabang dalam 6 kantor regional yang 

tersebar di Indonesia yang salah satunya secara khusus merupakan tempat 

berlangsungnya penelitian, yakni PT. SHS Cabang Pasuruan. Pemilihan PT. SHS 

Cabang Pasuruan sebagai lokasi penelitian diantara kantor cabang lainnya adalah 

dengan mempertimbangkan bahwa Pasuruan berada di Provinsi Jawa Timur 

sebagai provinsi produsen padi tertinggi di Indonesia dengan jumlah 13.154.967 

ton produksi padi pada tahun 2015. Selain itu, PT. SHS memiliki 4 kantor cabang 

di Provinsi Jawa Timur yang salah satunya berada di wilayah Pasuruan sebagai 

wilayah dengan produksi padi tertinggi ke-6 di Provinsi Jawa Timur pada tahun 

2015. Kedua hal tersebut yang menjadi pertimbangan pemilihan PT. SHS Cabang 

Pasuruan sebagai lokasi penelitian diantara kantor cabang yang lainnya. 

Tahap ketiga adalah penentuan Kabupaten Pasuruan, Sidoarjo, dan 

Mojokerto diantara 23 kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur wilayah kerja PT. 

SHS Cabang Pasuruan sebagai lokasi penelitian. PT. SHS Cabang Pasuruan
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memiliki 23 kota/kabupaten wilayah kerja di Provinsi Jawa Timur. Akan tetapi, 

kegiatan penelitian tidak memungkinkan untuk diadakan di seluruh wilayah kerja 

perusahaan tersebut oleh karena adanya keterbatasan tenaga, waktu, serta biaya 

yang dimiliki peneliti. Oleh karena itu, pemilihan tiga lokasi penelitian dilakukan 

pada wilayah produksi perusahaan yang hanya pada periode kerja sama tahun 

2016/2017 dengan jumlah produksi benih padi yang terbesar. Dalam periode kerja 

sama tahun 2016/2017 tersebut diperoleh Kabupaten Pasuruan, dan Mojokerto 

sebagai tiga kabupaten dengan jumlah produksi benih padi yang terbesar. Dengan 

demikian, lokasi penelitian yang ditetapkan yakni PT. SHS Cabang Pasuruan 

dengan wilayah kerja Kabupaten Pasuruan, Sidoarjo, dan Mojokerto. 

4.2 Metode Penentuan Responden Penelitian 

 Penentuan responden penelitian terdiri dari tiga tahap, yakni tahap pertama 

merupakan penentuan responden perusahaan yang dilakukan secara purposive 

(sengaja), tahap kedua merupakan penentuan responden petani mitra tingkat I 

yang dilakukan secara purposive sampling, dan tahap ketiga merupakan 

penentuan petani mitra tingkat II yang dilakukan secara snowball sampling.  

 Tahap pertama merupakan penentuan responden perusahaan. Responden 

perusahaan dalam penelitian ini adalah Bapak Sugiarto, yang merupakan asisten 

manajer (asmen) produksi benih PT. SHS Cabang Pasuruan. Pemilihan responden 

perusahaan dilakukan secara purposive (sengaja) dengan pertimbangan bahwa 

seorang asisten manajer produksi memiliki pemahaman yang baik terkait kondisi 

produksi benih padi perusahaan dan hubungan perusahaan dengan petani 

mitranya, yang dengan harapan hal tersebut dapat memberikan informasi yang 

cukup bagi peneliti. Dalam penelitian ini, Bapak asmen produksi benih 

perusahaan juga berperan sebagai key informan khususnya dalam memberikan 

informasi mengenai responden petani mitra tingkat I. 

  Tahap kedua merupakan penentuan responden petani mitra tingkat I. Petani 

mitra tingkat I yang bekerja sama dengan PT. SHS Cabang Pasuruan pada periode 

2016/2017 diketahui berjumlah 8 orang yang merupakan populasi penelitian. 

Kedelapan petani mitra tingkat I tersebut berlokasi di Kabupaten Pasuruan, 

Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, dan Lamongan. Oleh karena adanya keterbatasan 

tenaga, waktu, serta biaya yang dimiliki oleh peneliti, sehingga tidak 
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memungkinkan untuk melakukan kegiatan penelitian di seluruh lima kabupaten 

tersebut. Penentuan responden petani mitra tingkat I dilakukan secara purposive 

sampling dengan mempertimbangkan petani mitra tingkat I yang berlokasi di tiga 

kabupaten dengan jumlah produksi benih padi terbesar pada periode kerja sama 

tahun 2016/2017, yankni Kabupaten Pasuruan, Sidoarjo, dan Mojokerto. Dengan 

demikian, diperoleh responden petani mitra tingkat I yang berlokasi di Kabupaten 

Pasuruan sejumlah 1 petani, Sidoarjo sejumlah 2 petani, dan Mojokerto sejumlah 

2 petani. Total seluruh responden petani mitra tingkat I sejumlah 5 orang petani. 

 Tahap ketiga merupakan penentuan responden petani mitra tingkat II. 

Responden petani mitra tingkat II diketahui turut melakukan kerja sama dalam 

produksi benih padi bagi PT. SHS Cabang Pasuruan yang juga merupakan 

anggota kelompok tani dari responden petani mitra tingkat I selaku ketua 

kelompok tani. Pemilihan responden petani mitra tingkat II dilakukan secara 

snowball sampling dengan memperoleh informasi dari responden petani mitra 

tingkat I selaku ketua kelompok tani mengenai tiga anggota kelompok taninya 

yang dapat dijadikan responden penelitian. Oleh karena setiap responden petani 

mitra tingkat I memberikan informasi sejumlah tiga responden petani mitra 

tingkat II untuk diteliti, maka total seluruh responden petani mitra tingkat II 

adalah berjumlah 12 petani. Diketahui bahwa seorang responden petani mitra 

tingkat I tidak melakukan kerja sama dengan petani mitra tingkat II. Rincian 

mengenai responden perusahaan, petani mitra tingkat I, dan petani mitra tingkat II 

lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 1. Rincian Responden Penelitian PT. SHS Cabang Pasuruan 

No. Nama Responden 

Jumlah 

Orang 

(n) 

Wilayah 

I. Responden Perusahaan n = 1  

1. Asisten manajer produksi benih  PT. Sang Hyang Seri  

Cabang Pasuruan 

II. Responden Petani mitra tingkat I n = 5  

1. Petani ke-1  Pasuruan (Desa Pakijangan) 

2. Petani ke-2  Sidoarjo (Desa Gedangrowo) 

3. Petani ke-3  Sidoarjo (Desa Bendotretek) 

4. Petani ke-4  Mojokerto (Desa Sumberkarang) 

5. Petani ke-5  Mojokerto (Desa Losari) 
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Tabel 4. Lanjutan 

No. Nama Responden 

Jumlah 

Orang 

(n) 

Wilayah 

III. Responden Petani MitraTingkat 2 n = 12  

1. Petani ke-1  Pasuruan (Desa Pakijangan) 

2. Petani ke-2  Pasuruan (Desa Pakijangan) 

3. Petani ke-3  Pasuruan (Desa Pakijangan) 

4. Petani ke-4  Sidoarjo (Desa Gedangrowo) 

5. Petani ke-5  Sidoarjo (Desa Gedangrowo) 

6. Petani ke-6  Sidoarjo (Desa Gedangrowo) 

7. Petani ke-7  Sidoarjo (Desa Bendotretek) 

8. Petani ke-8  Sidoarjo (Desa Bendotretek) 

9. Petani ke-9  Sidoarjo (Desa Bendotretek) 

10. Petani ke-10  Mojokerto (Desa Losari) 

11. Petani ke-11  Mojokerto (Desa Losari) 

12. Petani ke-12  Mojokerto (Desa Losari) 

Sumber: PT. SHS Cabang Pasuruan, 2017 

4.3 Metode Pengumpulan Data 

 Data-data penelitian diperoleh melalui berbagai kegiatan pengumpulan data 

yang diantaranya adalah kegiatan wawancara dan pengumpulan data sekunder. 

Kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan pada tujuan penelitian. Berikut adalah 

kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data: 

1. Wawancara 

 Pengumpulan data untuk mencapai tujuan penelitian yang pertama, yakni 

mengidentifikasi unsur-unsur Supplier Relationship Management (SRM) dalam 

aktivitas rantai pasok benih padi di PT. SHS Cabang Pasuruan, adalah dengan 

mewawancarai responden perusahaan (asisten manajemen produksi benih 

perusahaan) responden petani mitra tingkat I, dan responden petani mitra tingkat 

II. Informasi yang diperoleh dari kegiatan wawancara tersebut adalah karakteristik 

petani mitra tingkat I dan II, serta pendapat masing-masing responden terhadap 

aktivitas rantai pasok benih padi perusahaan dan penerapan SRM didalamnya 

yang ditinjau dari segi konsep, indikator, dan variabel SRM sejumlah 27 variabel.  

 Wawancara dilaksanakan secara check and re-check, artinya setiap 

pertanyaan yang diajukan kepada responden perusahaan juga diajukan kepada 

responden petani mitra tingkat I. Hal yang sama berlaku dalam mewawancarai 

responden petani mitra tingkat I dan petani mitra tingkat II dengan tujuan untuk 
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melihat relasi yang terjalin antara kedua belah pihak. Berikut ini merupakan 4 

informasi yang diperoleh dari kegiatan wawancara: 

a. Hubungan kerja sama antara perusahaan dan petani mitra tingkat I, menurut 

responden perusahaan. 

b. Hubungan kerja sama antara perusahaan dan petani mitra tingkat I, menurut 

responden petani mitra tingkat I. 

c. Hubungan kerja sama antara petani mitra tingkat I dan petani mitra tingkat II, 

menurut responden petani mitra tingkat I. 

d. Hubungan kerja sama antara petani mitra tingkat I dan petani mitra tingkat II, 

 menurut responden petani mitra tingkat II. 

 Informasi mengenai keeratan hubungan kerja sama antara perusahaan dan 

petani mitra (tujuan penelitian yang ke-2) diperoleh dari pendapat responden 

terkait peilaian tingkat kepentingan setiap variabel SRM menggunakan 5 skala 

likert, yakni (1) tidak penting; (2) sedikit penting; (3) cukup penting; (4) penting; 

(5) sangat penting. Penilaian tingkat kepentingan seluruh 27 variabel SRM 

dilakukan terhadap hubungan antara perusahaan dan petani mitra tingkat I, 

sedangkan terhadap hubungan antara petani mitra tingkat I dan petani mitra 

tingkat II dilakukan penilaian tingkat kepentingan 23 variabel SRM (Tabel 5). 

Menurut survei pendahuluan, keempat variabel yang tidak diterapkan dalam 

hubungan antara petani mitra tingkat I dan II adalah jenis sistem informasi, 

keefektifan sistem informasi, perbaikan sistem informasi, serta spesifikasi dan 

kuantitas yang tepat untuk pembelian. 

2. Pengumpulan data sekunder 

 Data sekunder dikumpulkan sebagai pendukung tercapainya tujuan pertama, 

yakni dengan memperoleh informasi data dari naskah atau dokumen PT. SHS 

Cabang Pasuruan mengenai gambaran umum perusahaan, jumlah perencanaan dan 

realisasi produksi benih padi periode 2016/2017, jumlah petani mitra periode 

2016/2017, dan jumlah pengadaan produksi benih padi periode 2016/2017, daftar 

spesifikasi standar kualitas benih padi, dan kontrak tertulis kerja sama perusahaan 

dan petani mitra. Data-data tersebut diperoleh dari asisten manajemen produksi 

benih. Berikut ini adalah tabel penyajian metode pengumpulan data:
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Tabel 2. Metode Pengumpulan Data 

No. Tujuan Penelitian Metode 

Pengumpulan 

Data 

Jenis 

Data 

Variabel Sumber data 

1. Mengidentifikasi unsur-unsur 

SRM  (Supplier Relationship 

Management)  dalam aktivitas 

rantai pasok benih padi di PT. 

SHS Cabang Pasuruan 

Wawancara 

dan 

dokumentasi 

Data 

primer dan 

sekunder 

1.  Harapan terhadap kinerja 

2.  Strategi memperoleh 

 produk  berkualitas 

3.  Prosedur pengukuran 

 kinerja 

4.  Kesesuaian barang dengan 

 kriteria pengiriman 

5.  Kriteria pemilihan 

6.  Prosedur standar 

 penyeleksian 

7.  Sistem umpan balik  / 

 feedback 

8.  Keefektifan negoisasi 

9.  Kontrak standar 

10. Koordinasi meningkatkan 

 proses operasi perusahaan 

11. Pengambilan keputusan 

 tidak terduga 

12. Informasi pasokan 

 tambahan 

13. Berbagi informasi 

14. Permalan terhadap usaha 

15. Saran komunikasi 

16. Keefektifan proses 

 komunikasi 

17. Cara menjaga 

 komunikasi 

18. Berbagi resiko 

19. Kesamaan tujuan usaha 

20. Strategi mencapai 

 tujuan usaha 

21. Jenis sistem informasi 

22. Keefektifan sistem 

 informasi 

23. Perbaikan sistem 

 informasi 

24. Daftar spesifikasi 

 produk 

25. Spesifikasi dan 

 kuantitas yang tepat 

 untuk pembelian 

26. Pemeriksaan dan 

 verifikasi produk sesuai 

 dengan spesifikasi yang 

 dibutuhkan 

27. Prosedur pembayaran 

1. Asisten manajer 

produksi benih 

perusahaan 

2. 5 petani   mitra 

tingkat I 

3. 12 petani mitra 

 tingkat II 

2. Mengetahui keeratan hubungan 

antara PT. SHS Cabang 

Pasuruan dan petani benih padi 

Wawancara Data 

primer 

Variabel yang digunakan 27 variabel, kecuali pada  analisis 

keeratan hubungan antara petani mitra tingkat I dan II  

hanya menggunakan 23 variabel SRM 
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4.4  Metode Analisis Data 

Sekumpulan data hasil wawancara dengan responden penelitian dianalisis 

menggunakan metode analisis statistika deskriptif dan statistika inferensia dengan 

korelasi rank Spearman. Analisis statistika deskriptif bertujuan untuk memberikan 

informasi mengenai penerapan unsur-unsur Supplier Relationship Management 

(SRM) dalam aktivitas rantai pasok benih padi PT. SHS Cabang Pasuruan secara 

deskriptif sebagai tujuan penelitian yang pertama, sedangkan analisis statistik 

inferensia menggunakan korelasi rank Spearman bertujuan untuk menganalisis 

keeratan hubungan antara perusahaan dengan petani mitra benih padi sebagai 

tujuan penelitian yang kedua. 

4.4.1 Analisis Statistika Deskriptif 

 Penerapan unsur-unsur Supplier Relationship Management (SRM) dalam 

aktivitas rantai pasok benih padi di PT. SHS Cabang Pasuruan diidentifikasi 

berdasarkan 3 konsep, 8 indikator, dan 27 variabel SRM. Data yang diperoleh dari 

hasil identifikasi tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif menggunakan 

ukuran pemusatan (menggunakan persentase) dengan tabel distribusi frekuensi. 

Data yang dianalisis secara deskriptif merupakan jawaban responden penelitian, 

yang terdiri dari jawaban responden perusahaan terhadap petani mitra tingkat I, 

jawaban petani mitra tingkat I terhadap perusahaan, jawaban petani mitra tingkat I 

terhadap petani mitra tingkat I, dan jawaban petani mitra tingkat II terhadap petani 

mitra tingkat I. Seluruh jawaban responden penelitian dapat dilihat pada Lampiran 

4-7 yang menjawab perihal 27 variabel SRM. Jawaban disajikan dalam bentuk 

angka (n) dan persentase (%).  

 Cara menghitung persentase jawaban sebagai contoh pada Lampiran 4.a, 

yakni pada jawaban “agar benih padi tidak ada yang tumbuh” dinyatakan oleh 

responden perusahaan terhadap sejumlah 2 petani mitra tingkat I dari total 

keseluruhan terdapat 5 petani mitra tingkat I, dengan demikian persentase 2 orang 

petani mitra tingkat I dari 5 petani mitra tingkat I adalah 40%. Cara perhitungan 

ini juga dilakukan dalam menghitung persentase jawaban responden lainnya. 

Selanjutnya, untuk tabel penyajian di pembahasan sebagai contoh pada Tabel 9 

mengenai penerapan indikator kinerja supplier pada hubungan antara perusahaan 
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dan petani mitra tingkat I, jawaban yang disajikan merupakan jawaban yang sama 

dari responden perusahaan terhadap petani mitra tingkat I (Lampiran 4) dan 

jawaban petani mitra tingkat I terhadap perusahaan (Lampiran 5), serta jawaban 

yang memiliki persentase paling besar. Sebagai contoh pada Lampiran 4.a 

terdapat jawaban perusahaan terhadap petani mitra tingkat I, yakni “tidak ada 

kandungan CVL (Campuran Varietas Lain)” dengan persentase terbesar, yakni 

“60%”. Kemudian, pada Lampiran 5.a terdapat jawaban yang sama oleh petani 

mitra tingkat I terhadap perusahaan, yakni “tidak ada CVL (Campuran Varietas 

Lain) dengan persentase terbesar, yakni “60%”. Dengan demikian kedua jawaban 

yang sama dan memiliki persentase terbesar tersebut yang akan disajikan dalam 

tabel pembahasan. 

4.4.2 Analisis Statistik Inferensia dengan Korelasi Rank Spearman  

  Analisis statistik inferensia menggunakan korelasi rank Spearman untuk 

mengetahui keeratan/korelasi hubungan antara PT. SHS Cabang Pasuruan dan 

petani mitra. Dalam metode ini terdapat 2 korelasi hubungan yang akan dianalisis, 

yakni korelasi hubungan antara perusahaan dengan petani mitra tingkat I dan 

korelasi hubungan antara petani mitra tingkat I dan petani mitra tingkat II. Dalam 

menganalisis kedua korelasi hubungan tersebut memerlukan jawaban setiap 

responden mengenai tingkat kepentingan setiap variabel yang diterapkan dalam 

aktivitas rantai pasok.  

  Variabel SRM yang dianalisis terdiri dari 27 variabel yang berasal dari 8 

indikator. Indikator yang pertama, yakni seleksi supplier berkualitas, terdiri dari 5 

variabel yakni harapan terhadap kinerja, strategi memperoleh produk berkualitas, 

prosedur pengukuran kinerja, kesesuaian barang dengan kriteria pengiriman, dan 

perencanaan dalam menjaga ketersediaan stok barang. Indikator yang kedua, 

yakni proses seleksi supplier yang terdiri dari 5 variabel, yakni kriteria pemilihan, 

prosedur standar penyeleksian, sistem umpan balik/feedback, keefektifan 

negosiasi dan kontrak standar. Indikator yang ketiga adalah koordinasi supplier 

yang terdiri dari 3 variabel, yakni koordinasi meningkatkan proses operasi 

perusahaan, pengambilan keputusan tidak terduga, dan informasi pasokan 

tambahan. Indikator yang keempat adalah integrasi informasi yang terdiri dari 4 
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variabel, yakni berbagi informasi, peramalan terhadap usaha, sarana komunikasi, 

dan keefektifan proses komunikasi. 

  Indikator variabel SRM yang kelima adalah hubungan organisasional yang 

terdiri dari 4 variabel, yakni cara menjaga komunikasi, berbagi resiko, kesamaan 

tujuan usaha, dan strategi mencapai tujuan usaha. Indikator yang keenam adalah 

penggunaan teknologi dan informasi yang terdiri dari 3 variabel, yakni jenis 

sistem informasi, keefektifan sistem informasi, dan perbaikan sistem informasi. 

Indikator yang ketujuh terdiri dari 2 variabel, yakni daftar spesifikasi produk dan 

spesifikasi dan kuantitas yang tepat untuk pembelian. Indikator yang kedelapan 

terdiri dari 2 variabel, yakni pemeriksaan dan verifikasi benih padi serta prosedur 

pembayaran. Seluruh 27 variabel tersebut diterapkan dalam hubungan antara 

perusahaan dan petani mitra tingkat I, akan tetapi dalam hubungan antara petani 

mitra tingkat I dan II tidak menerapkan jenis sistem informasi, keefektifan sistem 

informasi, perbaikan sistem informasi dan spesifikasi kuantitas yang tepat untuk 

pembelian, sehingga berjumlah 23 variabel. 

  Keeratan hubungan dinilai berdasarkan pendapat setiap responden terhadap 

tingkat kepentingan variabel Supplier Relationship Management (SRM). Seluruh 

variabel SRM dinilai dengan 5 skala likert, yakni (1) tidak penting, (2) sedikit 

penting, (3) cukup penting, (4) penting, dan (5) sangat penting. Pendapat 

responden terhadap tingkat kepentingan variabel SRM merupakan skor penilaian 

berupa data ordinal serta memiliki peringkat antar satu skor dengan lainnya, 

sehingga analisis data ini menggunakan korelasi rank Spearman. Berikut rumus 

korelasi rank Spearman akan dijelaskan pada halaman selanjutnya:  

 

rs       
     

        
 

 

Keterangan: 

rs  = koefisien korelasi rank Spearman 

i = variabel ke 1,2,3,...27 

di = selisih peringkat tingkat kepentingan variabel 

di
2 

= kuadrat dari selisih peringkat tingkat kepentingan variabel 
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∑ di
2 

= penjumlahan dari hasil di
2
 

n = jumlah variabel yang dianalisis untuk hubungan perusahaan dan petani  

 mitra tingkat I (27 variabel), dan jumlah variabel yang dianalisis untuk 

hubungan petani mitra tingkat I dan petani mitra tingkat II (23 variabel) 

 

 Langkah pertama dalam perhitungan koefisien korelasi rank Spearman 

adalah menghitung rata-rata tingkat kepentingan variabel. Sebagai contoh pada 

Lampiran 8 kolom (4) skor rata-rata tingkat kepentingan menurut responden 

petani mitra tingkat I (M1) terhadap variabel “Harapan terhadap Kinerja” sebesar 

4,2. Perhitungannya berdasarkan pada Lampiran 5.a pada poin 1.4 mengenai 

tingkat kepentingan terhadap keberadaan harapan perusahaan terhadap petani 

mitra. Pada poin tersebut terdapat sejumlah 4 responden yang menjawab skor 4 

(penting) dan 1 responden yang menjawab skor 5 (sangat penting). Tingkat 

kepentingan menurut responden petani mitra tingkat I terhadap variabel “Harapan 

terhadap Kinerja” merupakan rata-rata dari skor tingkat kepentingan yang telah 

diperoleh. Cara menghitung rata-rata tingkat kepentingan variabel tersebut adalah 

penjumlahan dari jumlah skor yang dikalikan jumlah responden yang menjawab, 

kemudian dibagi dengan total jumlah responden yang menjawab. Dengan 

demikian, skor rata-rata tingkat kepentingan menurut responden petani mitra 

tingkat I terhadap variabel “Harapan terhadap Kinerja” adalah 4,2. Perhitungan 

rata-rata tingkat kepentingan variabel tersebut berlaku sama dengan yang lainnya. 

Langkah kedua dalam perhitungan koefisien korelasi rank spearman 

adalah mengurutkan ranking atau peringkat skor rata-rata tingkat kepentingan 

variabel yang telah diperoleh. Sebagai contoh pada Lampiran 8 kolom (1) pada 

skor rata-rata tingkat kepentingan variabel pendapat perusahaan (firm), terdapat 

14 variabel yang memiliki skor tertinggi (5). Dengan demikian seluruh variabel 

tersebut memperoleh ranking 1-14. Akan tetapi, oleh karena skor yang dimiliki 

bernilai sama sehingga ranking bukan berupa 1-14 melainkan dirata-rata dengan 

menjumlahkan angka 1 sampai 14 kemudian dibagi dengan jumlah ranking 

tersebut (14), maka diperoleh angka 7,5 sebagai ranking untuk setiap variabel 

yang memiliki skor 5. Selanjutnya, untuk variabel yang memiliki skor 4 dihitung 

sebagai ranking ke 14 dst. Perhitungan pengurutan ranking atau peringkat skor 

rata-rata tingkat kepentingan variabel tersebut berlaku sama dengan yang lainnya. 
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Langkah ketiga dalam perhitungan koefisien korelasi rank spearman adalah 

menghitung selisih peringkat kedua skor tingkat kepentingan variabel 

berpasangan (di) Sebagai contoh dapat dilihat pada Lampiran 8 kolom (5) yang 

merupakan hasil perhitungan selisih dari kolom (3) dan kolom (4). Selanjutnya, 

menghitung di
2
 yang merupakan kuadrat dari selisih peringkat kedua skor tingkat 

kepentingan variabel berpasangan yang telah diperoleh sebelumnya. Setelah 

menghitung di
2
, maka seluruhnya dijumlahkan sehingga diperoleh ∑ di

2
. Setelah 

memperoleh nilai ∑ di
2
, maka langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan 

menggunakan rumus koefisien korelasi rank Spearman sehingga diperolehlah 

hasil koefisien korelasi rank Spearman. Hasil dapat dilihat pada Lampiran 8 dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Gambaran Umum PT. SHS Cabang Pasuruan 

 PT. SHS adalah sebuah badan usaha milik negara yang bergerak dalam 

bidang usaha penyediaan produksi benih tanaman pangan dan hortikultura, serta 

melakukan pemasaran benih subsidi dan non subsidi (free market) dengan sistem 

manajamen mutu ISO 9001:2008 (SHS, 2016). PT. SHS juga bergerak dalam 

bidang usaha penyediaan sarana produksi pertanian, pengolahan hasil pertanian, 

pengelolaan lahan pertanian, serta penelitian dan pengembangan.  

 Tugas pokok PT. SHS berdasarkan peraturan pemerintah No. 18 tahun 1995 

adalah melakukan usaha produksi serta pemasaran dan perdagangan benih 

pertanian, melakukan kegiatan penelitian serta sertifikasi pendidikan dan 

penyuluhan serta jasa, lainnya dalam bidang perbenihan, melaksanakan kegiatan-

kegiatan lainnya yang langsung menunjang usaha perbenihan yang dapat 

meningkatkan pendapatan dan kinerja perusahaan. Secara khusus PT. SHS 

memiliki tugas dan peran, yakni menyediakan produk benih dengan prinsip 7 

tepat (tepat waktu, jumlah, mutu, tempat, harga varietas, pelayanan) serta 

memenuhi harapan dan kepuasan pelanggan dengan menyediakan varietas unggul 

yang bermutu tinggi (SHS, 2016). 

 Wilayah kerja PT. SHS terdiri dari 1 kantor produksi kebun Sukamandi, 

Jawa Barat, dan 6 kantor wilayah (regional) yang tersebar di Indonesia. Kantor 

regional I Provinsi Jawa Barat memiliki 3 kantor cabang di daerah Sukamandi, 

Ciamis, dan Serang. Kantor regional II Provinsi Jawa Tengah memiliki 5 kantor 

cabang, yakni pada daerah Pati, Tegal, Banyumas, Klaten, dan Kulon Progo. 

Kantor regional III Provinsi Jawa Timur memiliki 4 kantor cabang, yakni pada 

daerah Pasuruan, Nganjuk, Jember, dan Pujon. Kantor regional IV memiliki 5 

kantor cabang Provinsi Sumatera Utara yakni di Deli Serdang, Asahan, Lubuk 

Alung, Solok, Tapanuli Selatan. Kantor regional V Provinsi Lampung memiliki 2 

kantor cabang yakni di Belitang dan Lampung. Kantor regional VI Provinsi 

Sulawesi Selatan memiliki 2 kantor cabang yakni di Sidrap dan Madros.
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 PT. SHS Cabang Pasuruan merupakan salah satu kantor cabang SHS yang 

berlokasi di wilayah regional III Provinsi Jawa Timur sebagai Provinsi yang 

memiliki total produksi padi tertinggi di Indonesia menurut Kementerian 

Pertanian tahun 2015. PT. SHS Cabang Pasuruan juga merupakan salah satu 

kantor cabang yang berlokasi di daerah dengan total produksi padi tertinggi ke-6 

se-Jawa Timur pada tahun 2016 menurut Kementerian Pertanian. Berdasarkan 

informasi tersebut, PT. SHS Cabang Pasuruan diharapkan memiliki total produksi 

yang baik dalam rangka penyediaan benih padi unggul untuk wilayah Pasuruan 

dan beberapa wilayah lainnya dalam Provinsi Jawa Timur. 

 Perencanaan produksi benih padi PT. SHS Cabang Pasuruan khususnya 

benih padi Inbrida berjumlah 2.187.500 kg pada tahun 2016 dengan realisasi 

sebesar 265.603 kg, sedangkan perencanaan produksi benih padi Inbrida tahun 

2017 berjumlah 2.493.000 kg dengan realisasi sebesar 97.118 kg. Berikut tabel 

perencanaan dan realisasi produksi benih padi Inbrida PT. SHS Cabang Pasuruan: 

Tabel 6. Perencanaan dan Realisasi Produksi Benih Padi Inbrida PT. SHS Cabang 

 Pasuruan Tahun 2016/2017 

No. Tahun Anggaran RKAP (kg) Realisasi (kg) 

1. 2016 2.187.500 265.603 

2. 2017 2.493.000 97.118 

Sumber: PT. SHS Cabang Pasuruan, 2018 

 Total RKAP (Rancangan Kerja Anggaran Perusahaan) dalam Tabel 6 

merupakan perencanaan produksi benih padi Inbrida untuk subsidi dan free 

market, sedangkan jumlah realisasi produksi yang tertera dalam tabel merupakan 

total produksi petani mitra penangkar benih padi. Rincian pengadaan produksi 

benih padi Inbrida oleh petani mitra benih padi PT. SHS Cabang Pasuruan 

dijelaskan pada Tabel 7 pada halaman selanjutnya. 
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Tabel 7. Total Pengadaan Produksi Benih Padi Inbrida PT. SHS Cabang Pasuruan 

Sumber: PT. SHS Cabang Pasuruan, 2018 

 Total pengadaan produksi benih padi Inbrida PT. SHS Cabang Pasuruan 

yang dihasilkan oleh petani mitra pada tahun 2016/2017 mencapai 362.721 kg, 

dengan total produksi pada tahun 2016 sebesar 265.603 kg dan total produksi 

pada tahun 2017 sebesar 97.118 kg. Jenis benih padi Inbrida yang dihasilkan 

adalah Ciherang, Situbagendit, IR-64, dan Mekongga. 

 Produksi benih padi Inbrida dihasilkan oleh 5 petani mitra dari Kabupaten 

Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jombang, dan 

Kabupaten Lamongan. Kelimanya melakukan penangkaran benih padi dari kelas 

FS (Foundation Seed) menghasilkan benih SS (Stock Seed). Petani dari Pasuruan 

bernama Pak Marto menghasilkan benih Ciherang, Situbagendit, dan IR-64 

dengan total produksi sebesar 123.278 kg. Petani dari Mojokerto bernama Pak Hj. 

Husin tidak melakukan kerja sama dengan perusahaan pada tahun 2016 melainkan 

pada tahun 2017, dan menghasilkan benih Ciherang dengan total produksi sebesar 

44.773 kg.  

 Petani dari Sidoarjo bernama Pak Slamet menghasilkan benih Ciherang dan 

Situbagendit dengan total produksi sebesar 177.852 kg. Petani dari Jombang 

No. 

Asal Benih 

Produksi 

(Supplier 

Pasuruan dan 

Supplier Luar 

Pasuruan) 

Varietas 

Kelas Benih 
Jumlah 

Produksi (kg) 
Total 

Produksi 

(kg) FS SS ES 
Th 

2016 

Th 

2017 

1. Marto (Pasuruan) Ciherang  √  17.319 10.556 

123.278 

Situbagendit  √  56.797 26.858 

IR-64  √  11.648 - 

     Jumlah 85.764 37.514 

2. Hj. Husin 

 (Mojokerto) 

Ciherang  √  - 44.773 

44.773 Jumlah    - 44.773 

3. Slamet (Sidoarjo) Ciherang  √  131.735 14.831 

177.852 

 Situbagendit  √  31.286 - 

  Jumlah   163.021 14.831 

4. Widiono (Jombang) Mekongga  √  11.729 - 

11.729 Jumlah 11.729 - 

5. Hj. Arifin 

(Lamongan) 

Mekongga  √  - 5.089 

5.089 Jumlah - 5.089 

 TOTAL 265.603 97.118 362.721 
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bernama Pak Widiono menghasilkan benih Mekongga dengan total produksi 

sebesar 11.729 kg pada tahun 2016, kemudian pada tahun 2017 diketahui tidak 

bekerja sama dengan perusahaan. Petani dari Lamongan bernama Pak Hj. Arifin 

menghasilkan benih Mekongga pada tahun 2017 dengan total produksi sebesar 

5.089 kg dan diketahui tidak melakukan kerja sama dengan perusahaan pada 

tahun 2016. 

 Pengadaan benih padi Inbrida untuk program subsidi diketahui bahwa 

sebesar 50% dari jumlah perencanaan produksi diperoleh dari benih kantong 

perusahaan swasta lain, kemudian sisanya diperoleh dari kantor pusat SHS di 

Sukamandi, Jawa Barat yang mengirimkan benih bantuan ke kantor cabang SHS 

Pasuruan, beberapa juga diperoleh benih-benih yang tidak terjual di free market. 

Oleh karena keterbatasan penelitian, berikut ini beberapa informasi yang sulit 

diperoleh dari perusahaan terkait gambaran umum, yakni persentase pengadaan 

benih padi Inbrida untuk program subsidi yang diperoleh dari kantor pusat SHS di 

Sukamandi, Jawa Barat dan presentase pengadaan benih padi Inbrida untuk 

program subsidi yang diperoleh dari benih yang tidak terjual di free market. 

5.2 Karakteristik Responden Petani Mitra 

 Petani mitra merupakan penangkar benih padi bagi PT. SHS Cabang 

Pasuruan dalam rangka memenuhi pasokan benih padi untuk kebutuhan subsidi 

dan free market perusahaan. Perusahaan bekerja sama dengan beberapa petani 

mitra, yang terdiri dari petani mitra tingkat I dan petani mitra tingkat II dengan 

karakteristik yang berbeda satu dengan yang lain. Karakteristik setiap petani mitra 

digambarkan dalam bentuk deskripsi dengan tujuan agar keadaan internal 

responden penelitian dapat diketahui kaitannya terhadap peran masing-masing 

dalam aktivitas rantai pasok benih padi perusahaan.   

 Karakteristik responden petani mitra terdiri dari beberapa kriteria, yakni 

nama petani mitra, alamat, bentuk usaha, lama bergerak dalam produksi benih 

padi serta lama bermitra dengan perusahaan, frekuensi produksi, jenis varietas dan 

rata-rata produksi, serta periode produksi masa tanam. Karakteristik responden 

petani mitra tingkat I PT. SHS Cabang Pasuruan periode 2016/2017 dijelaskan di 

Tabel 8 pada di halaman selanjutnya. 
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Tabel 8. Karakteristik Responden Petani Mitra Tingkat I PT. SHS Cabang 

 Pasuruan Tahun 2016/2017 

No. Uraian M1 (n = 5) M2 (n = 12) 

n % n % 

1. Bentuk unit usaha     

 a. Petani penangkar individu 

b. Kelompok tani penangkar benih 

1 

4 

20 

80 

 

12 

 

100 

2. Lama bergerak di bidang produksi benih padi 

 

 

a. 5-20 tahun 

b. 21-35 tahun 

c. > 36 tahun 

 

 

5 

 

 

100 

3 

6 

3 

25 

50 

25 

3. Lama bermitra dengan SHS Pasuruan     

 a. 1-6 tahun 

b. 7-12 tahun 

c. >12 tahun 

2 

2 

1 

40 

40 

20 

7 

2 

3 

58,33 

16,67 

25 

4. Luas lahan produksi SHS     

 a. 0,1-0,5 ha 

b. 0,6-1 ha 

c. 2-6 ha 

d. > 6ha 

 

1 

3 

1 

 

20 

60 

20 

 

6 

4 

2 

 

50 

33,33 

16,67 

5. Luas lahan produksi diluar SHS     

 a. 0,1-0,5 ha 

b. 0,6-1 ha 

c. 2-6 ha 

d. > 6ha 

 

1 

2 

2 

 

20 

40 

40 

6 

3 

3 

 

50 

25 

25 

6. Frekuensi produksi     

 a. 2 kali / masa tanam 5 100 12 100 

7. Jenis varietas yang ditanam     

 a. Ciherang 

b. Situbagendit 

5 

2 

41,67 

16,67 

12 

3 

100 

25 

8. Rata-rata produksi     

 a. 200-1.000 kg 

b. 1.000-7.000 kg 

c. > 7.000 kg  

1 

3 

1 

20 

60 

20 

3 

6 

3 

25 

50 

25 

9. Periode produksi masa tanam I     

 a. April 2016 - Agustus 2016 

b. Mei 2016 - September 2017 

c. Desember 2016 – April 2017 

d. September 2016 – Januari 2017 

e. Februari 2017 – Juni 2017 

1 

1 

 

 

20 

20 

3 

3 

25 

25 

 

10. Periode produksi masa tanam II     

 a. April 2016 - Agustus 2016 

b. Mei 2016 - September 2017 

c. Desember 2016 – April 2017 

d. September 2016 – Januari 2017 

e. Februari 2017 – Juni 2017 

 

 

3 

1 

1 

 

 

25 

20 

20 

 

 

9 

3 

 

 

75 

25 

Sumber: Data Primer diolah, 2018 
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 Petani mitra penangkar benih padi bagi PT. SHS Cabang Pasuruan terdiri 

dari 5 orang petani mitra tingkat I yang seluruhnya merupakan ketua kelompok 

tani, dan 12 orang petani mitra tingkat II yang merupakan anggota kelompok tani 

masing-masing. Berdasarkan Tabel 8 diketahui bahwa 80% petani mitra tingkat I 

merupakan petani yang tergabung dalam kelompok tani penangkar benih dan 20% 

petani mitra tingkat I merupakan petani penangkar benih individu. Petani 

penangkar individu tersebut tidak melakukan kerja sama dengan petani mitra 

tingkat II dalam produksi benih padi dengan alasan, yakni merasa sulit untuk 

mengambil keuntungan dari petani anggota sehingga memutuskan untuk 

melakukan produksi benih padi sendiri. Seluruh petani mitra tingkat II diketahui 

merupakan anggota dari kelompok tani penangkar benih. 

 Sebanyak 100% petani mitra tingkat I dan 50% petani mitra tingkat II telah 

bergerak di bidang produksi benih padi selama 21-35 tahun. Lamanya bermitra 

petani mitra tingkat I dengan PT. SHS Cabang Pasuruan paling dominan adalah 

selama kurun waktu 1-6 tahun dialami sejumlah 40% petani dan selama kurun 

waktu 7-12 tahun terdapat sejumlah 40% petani. Dengan jumlah terbesar yakni 

58,33% petani mitra tingkat II melakukan kerja sama dengan petani mitra tingkat 

I dalam rangka produksi benih padi untuk SHS selama dalam kurun waktu 1-6 

tahun. Periode kerja sama petani mitra dengan perusahaan tersebut tidak 

berkelanjutan melainkan berlangsung selama beberapa tahun sekali. 

 Luas lahan yang dimiliki oleh petani mitra terbagi menjadi 2 macam, yakni 

luas lahan untuk produksi benih padi bagi PT. SHS Cabang Pasuruan dan luas 

lahan untuk produksi diluar perusahaan. Petani mitra tingkat I sebanyak 60% 

memiliki lahan produksi untuk SHS sejumlah antara 2-6 ha dan 50% petani mitra 

tingkat II memiliki 0,1-0,5 ha. Lahan yang dimiliki oleh petani mitra untuk 

produksi benih padi diluar PT. SHS Cabang Pasuruan pada umumnya berjumlah 

sama dengan yang digunakan untuk produksi bagi perusahaan. Dengan kata lain, 

petani mitra mengalokasikan seluruh lahannya baik untuk produksi bagi PT. SHS 

Cabang Pasuruan maupun tidak. Hal ini terlihat dari mayoritas petani yakni, 

sebanyak 40% petani mitra tingkat I memiliki luas lahan produksi diluar PT. SHS 

Cabang Pasuruan sebesar 2-6 ha dan sebanyak 40% petani mitra tingkat I 

memiliki luas lahan produksi diluar PT. SHS Cabang Pasuruan lebih dari 6 ha. 
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 Seluruh petani mitra memiliki frekuensi produksi benih padi yang sama, 

yakni sebanyak 2 kali musim tanam per tahun. Jenis varietas yang ditanam oleh 

petani mitra tingkat I sebanyak 41,67% adalah Ciherang dan sisanya Situbagendit, 

sedangkan sebanyak 100% petani mitra tingkat II melakukan penanaman varietas 

Ciherang dan varietas Situbagendit ditanam oleh sebanyak 25% petani mitra 

tingkat II. Rata-rata produksi petani mitra tingkat I adalah 1000-7000 kg oleh 

sebanyak 60% petani dan dengan jumlah yang sama merupakan hasil produksi 

50% petani mitra tingkat II. 

 Periode produksi benih padi petani mitra terdiri dari masa tanam I dan masa 

tanam II. Periode masa tanam I benih padi diproduksi oleh sebanyak 20% petani 

mitra tingkat I dan 25% petani mitra tingkat II adalah pada bulan April 2016-

Agustus 2016, serta 20% petani mitra tingkat I dan 25% petani mitra tingkat II 

pada bulan Mei 2016-September 2017. Periode produksi benih padi oleh petani 

mitra pada masa tanam II adalah pada bulan Desember 2016-April 2017 benih 

padi diproduksi oleh sebanyak 25% petani mitra tingkat I dan 75% petani mitra 

tingkat II, pada bulan September 2016-Januari 2017 benih padi diproduksi oleh 

20% petani mitra tingkat I dan 25% petani mitra tingkat II, dan pada bulan 

Februari 2017-Juni 2017 terdapat 20% petani mitra tingkat I yang melakukan 

produksi benih padi. 

5.3 Pola Rantai Pasok Benih Padi di PT. SHS Cabang Pasuruan 

 PT. SHS Cabang Pasuruan merupakan salah satu dari 21 kantor cabang SHS 

yang tersebar di regional Jawa Timur, Indonesia (Kantor Regional III). Wilayah 

kerja PT. SHS Cabang Pasuruan meliputi 23 kota/kabupaten, yakni Kabupaten 

Sumenep, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Probolinggo, 

Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten 

Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, 

Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pamekasan, Kota Blitar, Kota Malang, Kota 

Probolinggo, Kota Gresik, Kota Bangkalan, Kota Sampang, Kota Pasuruan, Kota 

Mojokerto, Kota Batu, dan Kota Surabaya. Seluruh wilayah tersebut merupakan 

wilayah pemasaran perusahaan, sedangkan untuk areal kerja sama penangkaran 

benih hanya pada wilayah terdekat perusahaan karena terbatasnya SDM serta 
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menghindari tingginya biaya HPP (Harga Pokok Penjualan) akibat biaya 

transportasi.  

 Dalam melaksanakan aktivitas rantai pasok benih padi, PT. SHS Cabang 

Pasuruan melakukan kerja sama dengan petani mitra penangkar benih padi, baik 

di wilayah Pasuruan maupun di wilayah luar Pasuruan. Tidak adanya kepemilikan 

lahan menjadi alasan perusahaan untuk mencari areal kerja sama dengan petani 

mitra dalam rangka pengadaan benih padi produksi. Wilayah kerja sama 

perusahaan dengan petani mitra pada tahun 2016/2017, meliputi Kabupaten 

Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Nganjuk, 

Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Lamongan. Oleh karena fokus penelitian 

terletak pada Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten 

Sidoarjo, maka penjelasan pada pola rantai pasok benih padi hanya terbatas pada 

tiga wilayah tersebut. 

 Petani mitra yang bekerja sama dengan PT. SHS Cabang Pasuruan 

merupakan petani mitra tingkat I yang juga adalah ketua kelompok tani di 

desanya. Petani mitra tingkat I terdiri dari 1 petani dari Kabupaten Pasuruan, 2 

petani dari Kabupaten Sidoarjo, dan 1 petani dari Kabupaten Mojokerto. Dalam 

melaksanakan kerja sama produksi benih padi bagi perusahaan, secara otomatis 

petani mitra tingkat I mengajak para anggotanya (petani mitra tingkat II) untuk 

turut serta dalam melaksanakan kegiatan penangkaran benih padi. Anggota yang 

dimiliki oleh setiap petani mitra tingkat I berjumlah banyak, namun karena 

penelitian mengambil fokus hanya pada 3 anggota petani dari setiap petani mitra 

tingkat I, maka penjelasan dalam pola rantai pasok hanya berjumlah 12 petani 

mitra tingkat II. Anggota petani atau petani mitra tingkat II diketahui berjumlah 

12 orang. Salah seorang petani mitra tingkat I yang berasal dari Kabupaten 

Mojokerto diketahui tidak melakukan kerja sama dengan petani mitra tingkat II.  

 Hubungan kerja sama antara petani mitra tingkat I dan II dengan PT. SHS 

Cabang Pasuruan bersifat tidak berkelanjutan. Perusahaan tidak selalu 

memutuskan untuk kembali bekerja sama dengan petani mitra yang sama pada 

setiap musim tanam berikutnya atau di tahun berikutnya. Penyebabnya adalah 

perusahaan memiliki penilaian tersendiri untuk memutuskan akan bermitra 

kembali dengan petani yang sebelumnya atau mencari petani mitra yang baru. 
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Penilaian perusahaan berdasarkan pada evaluasi kerja sama periode sebelumnya. 

Petani mitra juga berhak dalam memutuskan untuk tidak bekerja sama lagi dengan 

perusahaan pada peride berikutnya yang disebabkan oleh manajemen sistem 

pembayaran perusahaan yang kurang baik. Petani mengakui pada awalnya tergiur 

dengan benih padi pinjaman perusahaan tanpa mengetahui bahwa akan adanya 

keterlambatan waktu pembayaran. Pola rantai pasok benih padi PT. SHS Cabang 

Pasuruan tahun 2016/2017 akan dijelaskan pada Gambar 2 di halaman 

selanjutnya. 
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Gambar 2. Pola Rantai Pasok Benih Padi Free Market PT. SHS Cabang Pasuruan
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5.4 Penerapan Unsur-Unsur Supplier Relationship Management (SRM) dalam 

Aktivitas Rantai Pasok Benih Padi di PT. SHS Cabang Pasuruan 

 Dalam menjalankan suatu aktivitas rantai pasok benih padi, PT. SHS 

Cabang Pasuruan melibatkan beberapa pihak dalam hal pengadaan input benih 

padi. Hubungan yang baik antara perusahaan dan petani mitra sebagai pelaku 

rantai pasok benih padi sangat diharapkan agar mampu menghasilkan 

keberhasilan aktivitas rantai pasok. Pada tahun 2016, perusahaan menargetkan 

produksi benih padi sebesar 2.187.500 kg, namun realisasi yang diperoleh pada 

tahun tersebut sebesar 265.603 kg. Dalam hubungan perusahaan dan petani mitra 

akan dianalisis terkait unsur-unsur yang sesuai untuk diterapkan dalam hubungan 

kerja sama kedua belah pihak agar dapat meningkatkan produksi benih padi. 

 Hubungan perusahaan dan petani mitra ditinjau dalam Supplier Relationship 

Management (SRM) yang terdiri konsep, indikator dan variabel SRM. Dalam 

pembahasan selanjutnya akan menjelaskan setiap unsur indikator dan variabel 

SRM berdasarkan pada konsep SRM yang digunakan, yakni seleksi supplier 

berkualitas, integrasi supplier, dan efektivitas proses pembelian. Berikut ini 

adalah pembahasan mengenai penerapan unsur-unsur SRM dalam aktivitas rantai 

pasok benih padi di PT. SHS Cabang Pasuruan: 

1. Perusahaan-Petani Mitra Tingkat I 

 Hubungan kerja sama antara perusahaan dan petani mitra tingkat I ditinjau 

menggunakan 8 indikator SRM yang terdiri dari beberapa variabel. Setiap 

variabel memberikan informasi kondisi hubungan rantai pasok berdasarkan pada 

pendapat dari kedua belah pihak sebagai perbandingan kondisi satu dengan yang 

lain. Informasi variabel yang disajikan berupa jawaban yang sama atau 

berpasangan dari pihak perusahaan dan petani mitra tingkat I. Perbandingan 

jawaban keduanya disajikan dalam bentuk jumlah (n) dan persentase (%), yakni 

seberapa persen informasi mengenai variabel tersebut disampaikan oleh 

perusahaan kepada petani mitra tingkat I dan sebaliknya seberapa persen 

informasi tersebut diakui oleh petani mitra tingkat I terhadap perusahaan. 

Persentase menggambarkan seberapa besar penerapan variabel dalam hubungan 

kerja sama. Berikut adalah pembahasan mengenai penerapan ke-8 indikator SRM 

dalam hubungan kerja sama antara perusahaan dengan petani mitra tingkat I: 
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a. Kinerja Supplier 

 Kinerja supplier bagi PT. SHS Cabang Pasuruan merupakan kemampuan 

petani mitra tingkat I dalam menyediakan pasokan benih padi dengan baik, yang 

ditinjau dari 4 variabel, yakni harapan terhadap petani mitra, strategi memperoleh 

benih padi yang berkualitas, prosedur pengukuran kinerja petani mitra dan 

kesesuaian barang dengan kriteria pengiriman. Berikut adalah tabel penerapan 

indikator kinerja supplier dalam hubungan kerja sama antara PT. SHS Cabang 

Pasuruan dan petani mitra tingkat I: 

Tabel 9. Penerapan Indikator Kinerja Supplier pada Hubungan antara Perusahaan 

dan Petani Mitra Tingkat I 

No. Kinerja Supplier 
F-M1 M1-F 

n % n % 

1.1 Harapan terhadap petani mitra terkait kualitas benih padi 

 a) Benih padi tidak ada yang 

tumbuh serta tidak terdapat CVL 

(Campuran Varietas Lain) 

3 60 3 60 

 b) Benih padi memiliki kualitas 

 sudah masak penuh 

1 20 2 40 

1.2 Harapan terhadap petani mitra terkait varietas benih padi 

 a) Penentuan varietas yang ditanam 

berdasarkan kesepakatan antara 

perusahaan dengan petani mitra 

2 40 1 20 

 b) Varietas yang ditanam yang 

 sedang laku di pasaran, seperti 

 Ciherang, Situbagendit, IR-64 

3 60 1 20 

1.3 Harapan terhadap petani mitra terkait harga benih padi 

 a) Kesepakatan harga mengikuti 

 harga umum benih di daerah 

 petani mitra ditambah 5% 

4 80 5 100 

2.1 Bentuk strategi agar petani mitra memperoleh benih padi berkualitas dari segi 

bobot benih 

 a) Memastikan bobot bersih benih 

padi dengan kotoran maksimal 

7% 

2 40 4 80 

2.2 Bentuk strategi agar petani mitra memperoleh benih padi berkualitas dari segi kadar 

air 

 a) Memastikan kadar air benih padi 

sesuai standar perusahaan adalah 

25% (setelah panen) dan 12% 

(setelah dikeringkan) 

2 40 4 80 

2.3 Bentuk strategi agar petani mitra memperoleh benih padi berkualitas dari daya 

berkecambah benih 

 a) Memastikan daya berkecambah 

benih sesuai standar perusahaan 

dengan maksimal 80% 

5 100 3 60 
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Tabel 9. Lanjutan 

No. 

 
Kinerja Supplier 

F-M1 M1-F 

n % n % 

3.1 Keberadaan prosedur pengukuran kerja petani mitra 

 a) Ada 5 100 5 100 

3.2 Bentuk prosedur pengukuran kinerja 

 a) Pengukuran kinerja petani mitra 

ditinjau dari hasil panen yang 

mencapai standar kualitas 

perusahaan (salah satunya, yakni 

kandungan CVL tidak lebih dari 

0,5%) 

3 60 3 60 

4. Tindakan preventif saat terjadi ketidaksesuaian kriteria pengiriman benih padi 

 a) Benih ditolak oleh perusahaan 

dan dikembalikan secara 

keseluruhan kepada petani mitra 

5 100 5 100 

Sumber: Lampiran 4.a dan Lampiran 5.a 

 PT. SHS Cabang Pasuruan memiliki harapan terhadap petani mitra tingkat I 

terkait kualitas benih padi yang di produksi berdasarkan 3 hal, yakni harapan 

terkait kualitas benih padi, harapan terkait varietas benih padi, dan harapan terkait 

harga benih padi. Dalam hubungan kerja sama dengan petani mitra, perusahaan 

memiliki harapan paling dominan terkait kualitas benih padi yang dihasilkan, 

yakni agar benih padi tidak ada yang tumbuh serta tidak terdapat kandungan CVL 

(Campuran Varietas Lain). Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 9 bahwa 

perusahaan menerapkan harapan tersebut kepada sejumlah 60% petani mitra 

tingkat I. Menurut informasi dari petani mitra tingkat I, sejumlah 60% petani 

membenarkan hal yang sama terkait harapan perusahaan terhadap petani mitra 

terkait kualitas benih padi yang dihasilkan (Tabel 9).  

 Meskipun demikian, beberapa harapan lainnya yang diharapkan oleh 

perusahaan terkait kualitas benih padi yang dihasilkan petani mitra tingkat I 

adalah agar benih padi memiliki kualitas yang maksimal dalam arti sudah masak 

penuh, serta benih padi mampu memenuhi kriteria standar kualitas yang dimiliki 

oleh perusahaan. Kesesuaian benih padi yang dihasilkan oleh petani mitra tingkat 

I dengan standar kualitas yang dimiliki oleh perusahaan tersebut berdampak pada 

benih padi yang pada akhirnya diputuskan untuk dibeli secara keseluruhan oleh 

perusahaan. Berdasarkan informasi tersebut, maka dapat dilihat bahwa hal yang 

cenderung dipertimbangkan dalam hubungan kerja sama antara perusahaan dan 
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petani mitra tingkat I terkait kualitas benih padi, yakni benih padi tidak 

mengandung CVL lebih dari standar perusahaan 0,5% serta tidak boleh terdapat 

benih yang tumbuh, sebagai harapan terhadap kualitas benih padi yang dihasilkan 

oleh petani mitra I. Apabila terjadi kedua hal tersebut terjadi, maka diketahui 

bahwa perusahaan tidak akan melakukan pembelian benih padi. 

 Dalam menentukan varietas benih padi yang akan ditanam, PT. SHS Cabang 

Pasuruan mengharapkan agar penentuan varietas dapat dilakukan berdasarkan 

kesepakatan bersama dengan petani mitra tingkat I. Berdasarkan informasi yang 

diperoleh dari perusahaan dan petani mitra tingkat I, perusahaan cenderung  

mengharapkan agar dalam kesepakatan tersebut penentuan varietas benih padi 

yang akan ditanam merupakan varietas yang sedang laku di pasaran, seperti 

Ciherang, Situbagendit, dan IR-64. Harapan tersebut secara dominan diterapkan 

oleh perusahaan terhadap 60% petani mitra tingkat I dan menurut informasi dari 

petani mitra tingkat I, hal tersebut hanya diakui oleh sejumlah 20% petani mitra 

tingkat I (Tabel 9). 

 Petani mitra tingkat I secara dominan menyatakan bahwa penentuan varietas 

yang ditanam hanya menyesuaikan prospek perusahaan dan tidak selalu 

berdasarkan kesepakatan dengan petani mitra tingkat I. Hal tersebut dinyatakan 

oleh sejumlah 40% petani mitra tingkat I. Meskipun demikian, berdasarkan 

beberapa pernyataan petani mitra tingkat I lainnya, dalam hubungan kerja sama 

terdapat penentuan varietas yang sekali waktu ditentukan oleh petani. Penentuan 

varietas oleh petani dengan maksud menyesuaikan kemampuan petani. Akan 

tetapi, hal tersebut tetap harus dikoordinasikan kepada perusahaan dalam 

menetapkan varietas yang akan ditanam. Berdasarkan informasi tersebut, hal yang 

cenderung dipertimbangkan dalam penentuan varietas yang ditanam pada kerja 

sama antara perusahaan dan petani mitra tingkat I adalah varietas yang sedang 

laku di pasaran, seperti Ciherang, Situbagendit, dan IR-64, namun tetap 

menyesuaikan pada prosek kerja perusahaan (Tabel 9). 

 PT. SHS Cabang Pasuruan mengharapkan agar penentuan harga benih padi 

yang akan dibayarkan oleh petani mitra tingkat I kepada perusahaan berdasarkan 

pada kesepakatan dalam kontrak kerja sama yang telah disepakati oleh kedua 

belah pihak, yakni agar penentuan harga benih padi menyesuaikan harga umum di 
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pasaran yang ditambah 5% dari harga umum tersebut. Berdasarkan informasi dari 

perusahaan dan petani mitra tingkat I, hal tersebut merupakan harapan perusahaan 

kepada 80% petani mitra tingkat I  dan diakui kebenarannya oleh seluruh petani 

mitra tingkat I (Tabel 9). Perusahaan memiliki harapan khusus terhadap 20% 

petani mitra tingkat I, yakni sekiranya negosiasi dapat dilakukan sewajarnya 

apabila terjadi perubahan harga umum dipasaran, agar pengalaman sebelumnya 

ketika tidak tercapainya kesepakatan harga tidak dapat terulang kembali.  

 Tidak tercapainya kesepakatan harga akibat adanya negosiasi yang 

dilakukan oleh petani mitra tingkat I menyebabkan perusahaan tidak mampu 

melakukan pembelian benih padi petani mitra tingkat I. Perusahaan mampu 

melakukan pembelian hanya apabila hagra berdasarkan pada ketetapan harga 

umum. Ketetapan harga umum benih padi yang dimaksud diperoleh dengan 

melakukan pengecekan harga ke wilayah-wilayah setempat dan menghitung rata-

rata dari survei harga tersebut yang kelak disebut sebagai harga umum. Harga 

umum tersebut yang menjadi kesepakatan antara perusahaan dan petani mitra 

tingkat I. Informasi tersebut dibenarkan oleh seluruh petani mitra tingkat II yang 

mengakui bahwa penetapan harga menggunakan harga umum ditambah 5% 

(Tabel 9). Berdasarkan informasi diatas, maka dapat dilihat bahwa  hal yang 

cenderung dipertimbangkan dalam penentuan harga benih padi pada hububngan 

kerja sama antara perusahaan dan petani mitra tingkat I adalah menggunakan 

ketetapan harga umum ditambah 5%.  

 Dalam memperoleh benih padi yang berkualitas yang dihasilkan petani 

mitra tingkat I, PT. SHS Cabang Pasuruan memiliki beberapa strategi yang 

ditinjau dari segi bobot benih, kadar air, dan daya berkecambah. Salah satu 

strategi yang dilakukan perusahaan dalam memperoleh benih padi berkualitas dari 

segi bobot benih yakni, memastikan agar bobot bersih benih padi yang dihasilkan 

mengandung kotoran maksimal 7% (Tabel 9). Perusahaan telah menerapkan 

strategi tersebut terhadap 40% petani mitra tingkat I dan diakui kebenarannya oleh 

80% petani mitra tingkat I. Beberapa strategi lainnya yang dilakukan perusahaan 

adalah melakukan pengujian benih padi terapung dalam 100 gram air maksimal 

hanya terdapat 100 butir apung, memastikan bobot bersih benih dengan butir 

tumbuh 1%, memastikan bobot bersih benih padi dengan butir hijau tumbuh 
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maksimal 5%, dan butir hitam tumbuh maksimal 3%. Beberapa petani mitra 

tingkat I mengakui kurang mengetahui informasi terkait strategi-strategi 

perusahaan dalam memperoleh benih padi berkualitas oleh karena pengecekan 

kualitas benih padi yang dilakukan di laboratorium perusahaan. Berdasarkan 

informasi diatas, strategi yang cenderung dilakukan oleh perusahaan terhadap 

petani mitra tingkat I dalam memperoleh benih padi berkualitas dari segi bobot 

adalah memastikan agar bobot benih padi mengandung kotoran maksimal 7%.  

 Bentuk strategi yang dilakukan oleh PT. SHS Cabang Pasuruan dalam 

memperoleh benih padi berkualitas dari petani mitra tingkat I ditinjau dari segi 

kadar air adalah memastikan kadar air sesuai standar kualitas perusahaan, yakni 

kandungan kadar air maksimal 25% setelah panen dan maksimal 12% setelah 

dikeringkan. Hal tersebut telah diterapkan oleh perusahaan terhadap 40% petani 

mitra tingkat I dan diakui oleh sejumlah 80% petani mitra tingkat I (Tabel 9). 

Sejumlah 20% petani mitra tingkat I lainnya mengakui kurang mengetahui 

informasi terkait strategi perusahaan dalam memastikan kadar air benih padi 

karena pengecekan kualitas benih padi dilakukan di laboratorium perusahaan 

(Lampiran 5.a).  

 Beberapa strategi lainnya dalam memperoleh benih padi berkualitas dari 

petani mitra tingkat I adalah memastikan agar butir hijau tumbuh berjumlah tidak 

lebih dari 5%, karena semakin banyak butir hijau maka semakin tinggi kandungan 

air. Pengurangan jumlah panen menggunakan sistem tabel rapaksi juga dilakukan 

apabila terdapat kadar air melebihi standar. Dengan demikian, berdasarkan 

informasi diatas dapat dilihat bahwa strategi yang cenderung dilakukan 

perusahaan dalam memastikan benih padi yang dihasilkan petani mitra berkualitas 

adalah kandungan kadar air maksimal 25% setelah panen dan maksimal 12% 

setelah dikeringkan. 

 Strategi yang diterapkan oleh PT. SHS Cabang Pasuruan terhadap seluruh 

petani mitra tingkat I dalam memperoleh benih padi yang berkualitas dari segi 

daya berkecambah adalah memastikan bahwa daya berkecambah benih mencapai 

80% (Tabel 9). Informasi tersebut tersebut diakui kebenarannya oleh sejumlah 

60% petani mitra tingkat I, dan petani mitra lainnya mengakui bahwa kurang 

mengetahui informasi terkait pengecekan kualitas hasil panen yang dilakukan di 
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laboratorium perusahaan. Dengan demikian, strategi perusahaan dalam 

memastikan agar daya berkecambah benih mencapai 80% merupakan strategi 

yang cenderung dipertimbangkan untuk diterapkan dalam hubungan kerja sama 

antara perusahaan dan petani mitra tingkat I dalam memperoleh benih padi yang 

berkualitas dari segi daya berkecambah. 

 PT. SHS Cabang Pasuruan dan petani mitra tingkat I membenarkan bahwa 

terdapat prosedur pengukuran kinerja petani mitra dalam hubungan kerja sama 

antara keduanya. Prosedur pengukuran kinerja yang diakui oleh kedua belah pihak 

keberadaannya adalah bahwa pengukuran kinerja petani mitra didasari pada 

kesesuaian hasil panen dengan standar kualitas perusahaan yang salah satunya 

adalah kandungan CVL benih padi tidak lebih dari 0,5%. Sejumlah 60% petani 

mitra tingkat I secara dominan turut membenarkan adanya informasi yang 

disampaikan perusahaan tersebut, namun perusahaan hanya menginformasikan hal 

tersebut kepada 20% petani mitra tingkat I. 

 Informasi lainnya yang disampaikan perusahaan kepada petani mitra tingkat 

I adalah wajib pelaksanaan seleksi lapang dalam 4 fase penanaman, penolakan 

barang secara keseluruhan bila terdapat benih tumbuh, serta kesesuaian hasil 

benih padi dengan standar kualitas perusahaan (benih hijau tumbuh maksimal 5%, 

butir hitam tumbuh maksimal 3%, dsb). Berdasarkan informasi diatas, maka hal 

yang dipertimbangkan bagi perusahaan dan petani mitra tingkat I terkait prosedur 

pengukuran kinerja adalah bahwa prosedur pengukuran kinerja petani mitra 

ditinjau dari benih padi yang sesuai dengan kriteria perusahaan yakni tidak 

mengandung lebih dari 0,5% CVL. 

 Dalam hubungan kerja sama antara PT. SHS Cabang Pasuruan dan petani 

mitra tingkat I terdapat suatu bentuk tindakan preventif apabila terjadi 

ketidaksesuaian benih padi yang dikirim dengan kriteria pengiriman benih padi 

perusahaan. Kedua belah pihak membenarkan adanya suatu bentuk tindakan 

bahwa benih padi yang dikirim oleh petani mitra tingkat I ke perusahaan akan 

ditolak secara keseluruhan apabila terdapat benih yang tidak sesuai dengan 

standar kualitas perusahaan setelah melalui uji laboratorium (Tabel 9). Benih padi 

kemudian akan dikembalikan secara keseluruhan kepada petani mitra tingkat I dan 

petani tetap melakukan pelunasan biaya peminjaman benih awal. Dengan 
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demikian, berdasarkan informasi diatas maka tindakan preventif yang cenderung 

dipertimbangkan dalam hubungan kerja sama antara perusahaan dan petani mitra 

tingkat I, apabila terdapat ketidaksesuaian benih padi yang dikirim dengan kriteria 

pengiriman benih padi perusahaan adalah pengembalian benih padi secara 

keseluruhan kepada petani mitra.  

 Penerapan kinerja supplier dalam hubungan perusahaan dan pemasok dalam 

penelitian Pasutham (2012) yang sesuai dalam hubungan antara perusahaan dan 

petani mitra tingkat I adalah kualitas barang yang dikirim harus sesuai dengan 

standar keamanan mutu pangan. Hal tersebut sesuai dengan benih padi yang harus 

sesuai dengan standar kualitas yang dimiliki oleh PT. SHS Cabang Pasuruan. Hal-

hal yang tidak sesuai dengan penelitian Pasutham (2012) adalah kualitas 

persediaan yang lebih menekankan pada kinerja pengiriman dan ketepatan waktu 

pengiriman yang menjadi opsi setelah barang terlebih dahulu sesuai dengan 

standaru keamanan mutu pangan. Dalam hubungan kerja sama antara perusahaan 

dan petani mitra tingkat I, waktu pengiriman merupakan hal yang penting karena 

dapat menentukan keberhasilan benih padi. Benih yang sudah di panen dan 

dikeringkan sampai maksimal 12%, segera dikirim ke perusahaan agar tidak 

mengalami benih tumbuh. 

 Berdasarkan informasi mengenai seluruh variabel-variabel dalam indikator 

kinerja supplier diatas, maka variabel yang mengalami kesesuaian antara PT. SHS 

Cabang Pasuruan dan petani mitra tingkat I serta cenderung menjadi 

pertimbangan bagi kedua belah pihak adalah adanya strategi dalam memperoleh 

benih padi yang berkualitas dan adanya prosedur pengukuran kinerja. Variabel 

yang mengalami ketidaksesuaian informasi antara perusahaan dan petani mitra 

tingkat I adalah harapan perusahaan terhadap kinerja petani mitra. Variabel yang 

sesuai dengan penelitian Pasutham (2012) adalah kualitas produk. 

b. Proses Seleksi Supplier  

 Petani mitra sebagai pemasok benih padi bagi PT. SHS Cabang Pasuruan 

tidak dipilih secara sembarangan oleh perusahaan melainkan melalui beberapa 

pertimbangan dengan harapan petani dapat melakukan penangkaran benih padi 

dengan baik sesuai dengan aturan yang dimiliki perusahaan. Indikator proses 

seleksi supplier menentukan keeratan hubungan antara perusahaan dengan petani 
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mitra ditinjau dari beberapa variabel, yakni kriteria pemilihan petani mitra, 

prosedur standar penyeleksian petani mitra, sistem umpan balik/feedback, 

keefektifan negoisasi, dan kontrak standar untuk petani mitra. Berikut adalah tabel 

penerapan indikator proses seleksi supplier dalam hubungan kerja sama antara PT. 

SHS Cabang Pasuruan & petani mitra tingkat I: 

Tabel 10. Penerapan Indikator Proses Seleksi Supplier pada Hubungan antara 

Perusahaan dan Petani Mitra Tingkat I 

No. Proses Seleksi Supplier 
F-M1 M1-F 

n % n % 

1. Kriteria dalam pemilihan petani mitra tingkat I 

 a) Bersungguh-sungguh dalam 

bekerja, mengerti dan mampu 

dalam bidang penanaman benih 

padi, serta mau melaksanakan 

yang sesuai arahan perusahaan 

3 60 3 60 

2.1 Keberadaan prosedur standar penyeleksian petani mitra tingkat I 

 a) Tidak ada 5 100 5 100 

3.1 Keberadaan sistem umpan balik/feedback 

 a) Ada 5 100 5 100 

3.2 Bentuk sistem umpan balik/ feedback 

 a) Pemberian saran dan masukan 

terkait produksi benih padi 

b) Pemberian saran dan masukan 

terkait perubahan regulasi sistem 

pembayaran yang kurang baik 

dirasakan petani mitra 

3 

2 

60 

40 

2 

2 

40 

40 

4.1 Keberadaan prosedur standar untuk negoisasi yang efektif 

 a) Tidak ada 5 100 4 80 

5.1 Keberadaan kontrak standar untuk petani mitra 

 a) Ada 5 100 5 100 

5.2 Contoh kontrak standar pada umumnya 

 a) Waktu panen ditentukan oleh 

 pihak perusahaan 

b) Penentuan harga dilakukan 

melalui rapat kedua  belah 

pihak, yakni harga umum + 5% 

5 

5 

100 

100 

5 

5 

100 

100 

Sumber: Lampiran 4.b dan Lampiran 5.b 

 Berdasarkan Tabel 10, kriteria pemilihan petani mitra tingkat I yang 

dipertimbangkan oleh PT. SHS Cabang Pasuruan, yakni petani mitra yang 

bersungguh-sungguh dalam bekerja, mengerti dan mampu dalam bidang 

penanaman benih padi, serta mau melaksanakan yang sesuai dengan arahan 

perusahaan. Informasi tersebut dinyatakan oleh perusahaan terhadap 60% petani 

mitra tingkat I dan juga dibenarkan oleh sejumlah 60% petani mitra tingkat I. 
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Meskipun demikian, perusahaaan dan petani mitra tingkat I membenarkan 

bahwasanya tidak ada tahap penyeleksian petani mitra tingkat I, baik berupa 

proses rekruitmen maupun pemilihan petani secara formal.  

 Pemilihan petani mitra awalnya dilakukan melalui survei/pengamatan areal 

lahan penangkaran untuk lokasi kerja sama dengan syarat luas areal minimal 0,25 

ha, kemudian perusahaan melakukan pengamatan dan sejarah personal ketua 

kelompok tani kepada masyarakat setempat, selanjutnya perusahaan menghubungi 

ketua kelompok tani untuk menawarkan kerja sama. Beberapa rekomendasi areal 

kerja sama petani mitra juga diperoleh perusahaan dari dinas pertanian setempat. 

Dengan demikian, kriteria pemilihan petani mitra tingkat I yang cenderung 

dipertimbangkan oleh PT. SHS Cabang Pasuruan untuk diterapkan adalah petani 

mitra yang bersungguh-sungguh dalam bekerja, mengerti dan mampu dalam 

bidang penanaman benih padi, serta mau melaksanakan yang sesuai dengan 

arahan perusahaan. 

 PT. SHS Cabang Pasuruan dan petani mitra tingkat I membenarkan adanya 

sistem umpan balik/feedback dalam hubungan kerja samanya, yang meliputi 

pemberian saran dan masukan terkait kegiatan produksi benih padi maupun terkait 

perubahan regulasi sistem pembayaran yang kurang baik yang dirasakan oleh 

petani mitra. Pemberian saran dan masukan terkait kegiatan produksi benih padi 

disampaikan oleh perusahaan terhadap sejumlah 60% petani mitra tingkat I, dan 

hal tersebut dibenarkan oleh hanya 40% petani mitra tingkat I. Pemberian saran 

dan masukan terkait perubahan regulasi sistem pembayaran disampaikan oleh 

perusahaan kepada sejumlah 40% petani mitra tingkat I. Tujuan adanya pemberian 

saran dan masukan dalam hubungan kerja sama adalah agar kerja sama dapat 

berjalan baik dan saling terbuka guna mencapai harapan kedua belah pihak. Hal 

yang cenderung dipertimbangkan dalam hubungan kerja sama antara perusahaan 

dan petani mitra tingkat I terkait sistem umpan balik/feedback adalah pemberian 

saran dan masukan terkait kegiatan produksi benih padi dan sistem pembayaran. 

 Dalam hubungan kerja sama antara PT. SHS Cabang Pasuruan dan petani 

mitra tingkat I, perusahaan menyatakan bahwa tidak terdapat prosedur standar 

dalam melakukan negosiasi oleh karena penetapan harga yang telah disepakati 

oleh keduanya, yakni berasal dari harga umum benih padi wilayah setempat 
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ditambah 5%. Meskipun perusahaan menyatakan bahwa telah menerapkan hal 

tersebut terhadap seluruh petani mitra tingkat I, pada kenyataannya terdapat 20% 

petani mitra tingkat I yang memiliki pendapat lain. Apabila terjadi perubahan 

harga di pasaran, petani mitra tingkat I akan kembali mengajukan negosiasi 

dengan perusahaan. Akan tetapi, pada saat itu kedua belah pihak tidak 

menemukan kesepakatan harga sehingga perusahaan tidak melakukan pembelian 

dan mempersilahkan petani untuk menjual keluar. Dengan demikian, prosedur 

standar untuk bernegosiasi yang efektif tidak dipertimbangkan dalam hubungan 

kerja sama antara perusahaan dan petani mitra tingkat I. 

 Meskipun tidak memiliki prosedur standar dalam bernegosiasi secara 

efektif, namun PT. SHS Cabang Pasuruan memiliki kontrak standar secara tertulis 

dalam hubungan kerja samanya dengan petani mitra tingkat I. Beberapa kontrak 

standar lainnya adalah pengiriman hasil panen adalah menjadi tanggung jawab 

perusahaan, pembayaran akan dilakukan oleh perusahaan dengan sistem transfer 

apabila menurut surat bukti penerimaan calon benih bahwa benih telah dikurangi 

hutang benih sumber, pupuk, dan lain-lain, serta perjanjian kerja sama yang 

berlaku untuk 1 kali musim tanam. Berdasarkan informasi diatas, dapat diketahui 

bahwa dalam hubungan kerja sama antara perusahaan dan petani mitra tingkat I 

perusahaan mempertimbangkan adanya kontrak standar dengan petani mitra 

tingkat I. 

 Penerapan proses seleksi supplier dalam penelitian Pasutham (2012) antara 

perusahaan yang diteliti dengan pemasok-pemasoknya mengalami kesesuain 

dengan yang diterapkan dalam hubungan antara PT. SHS Cabang Pasuruan 

dengan petani mitra tingkat I, yakni pemilihan pemasok ditinjau dari kualitas 

barang yang dihasilkan dan kinerja pengiriman, serta dilihat dari sejarah pemasok 

dan status keuangan. Hal tersebut sesuai dengan pemilihan petani mitra tingkat I 

yang dikehendaki oleh perusahaan, yaitu petani yang mampu menghasilkan benih 

padi dengan kualitas yang maksimal serta sesuai dengan standar perusahaan serta 

pengiriman benih dengan tepat waktu setelah kegiatan panen agar tidak terdapat 

benih yang tumbuh bila dilakukan penundaan waktu pengiriman. Perusahaan juga 

memilih petani mitra tingkat I berdasarkan sejarah personal petani mitra yang 

informasinya diperoleh dari warga setempat.  
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 Hal-hal yang tidak sesuai dengan Pasutham (2012) adalah perusahaan 

menetapkan tim inspeksi dalam menguji barang pasokan di pabrik milik pemasok 

dan menerapkan kebijakan pemasok ganda untuk menghindari resiko 

ketergantungan pemasok tunggal dan meningkatkan daya tawar. Diketahui bahwa 

PT. SHS Cabang Pasuruan tidak melakukan pengujian barang pasokan di pabrik 

karena tidak adanya pabrik yang dimiliki oleh petani mitra tingkat I. Sekalipun 

adanya kegiatan inspeksi atau pemeriksaan lapang yang dimaksud adalah kegiatan 

seleksi lapang untuk pemeriksaan terhadap kandungan CVL seluruh benih padi. 

Dalam hubungan kerja sama antara perusahaan dan petani mitra tingkat I juga 

tidak adanya penerapan kebijakan pemasok ganda.  

 Secara keseluruhan, dalam indikator proses seleksi supplier ini variabel-

variabel yang cenderung dipertimbangkan serta mengalami kesesuaian untuk 

diterapkan dalam hubungan kerja sama antara PT. SHS Cabang Pasuruan dan 

petani mitra tingkat I adalah adanya sistem umpan balik atau feedback, serta 

adanya kontrak standar dengan petani mitra tingkat I. Variabel yang tidak sesuai 

serta tidak dipertimbangkan dalam penerapan hubungan kerja sama antara 

keduanya adalah adanya prosedur standar penyeleksian petani mitra dan 

keefektifan negosiasi. Variabel yang sesuai dengan penelitian Pasutham (2012) 

adalah ruang lingkup yang jelas, spesifikasi, dan kriteria untuk seleksi. 

c. Koordinasi Supplier  

 Koordinasi yang dilakukan oleh PT. SHS Cabang Pasuruan dengan petani 

mitra dalam menjalankan kerja sama produksi benih padi dapat dilihat dari 

beberapa variabel, yakni koordinasi untuk meningkatkan proses operasi 

perusahaan, pengambilan keputusan dalam situasi tidak terduga, dan informasi 

tambahan kebutuhan pasokan. Berikut adalah tabel penerapan indikator proses 

seleksi supplier pada hubungan kerja sama antara PT. SHS Cabang Pasuruan dan 

petani mitra tingkat I: 
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Tabel 11. Penerapan Indikator Koordinasi Supplier pada Hubungan antara 

 Perusahaan dan Petani Mitra Tingkat I 

No. Koordinasi Supplier 
F-M1 M1-F 

n % n % 

1. Bentuk koordinasi untuk meningkatkan proses operasi perusahaan 

 a) Memberikan pelayanan dan 

bimbingan kepada petani mitra 

terkait produksi benih padi yang 

baik dan benar 

1 20 1 20 

2. Peran perusahaan terkait pengambilan keputusan kritis dalam situasi tidak terduga 

 a) Tidak ada 4 80 4 80 

3. Keberadaan pemberian informasi terkait kebutuhan pasokan tambahan 

 a) Tidak ada 5 100 5 100 

Sumber: Lampiran 4.c dan Lampiran 5.c 

 Salah satu bentuk koordinasi yang dilakukan oleh PT. SHS Cabang 

Pasuruan dengan petani mitra tingkat I agar dapat meningkatkan operasi 

perusahaan adalah pemberian bimbingan teknik penanaman benih padi kepada 

petani mitra serta pelayanan kebutuhan produksi petani, seperti sarana produksi. 

Hal tersebut telah diterapkan oleh perusahaan terhadap sejumlah 20% petani mitra 

tingkat I dan juga dibenarkan oleh sejumlah 20% petani mitra tingkat I. Sejumlah 

60% petani mitra tingkat I mengakui bahwa perusahaan kurang melakukan bentuk 

koordinasi dalam meningkatkan usaha. Akan tetapi, menurut pengakuan 

perusahaan, bentuk koordinasi yang dilakukan terhadap petani mitra tingkat I pada 

umumnya adalah pengadaan seleksi lapang dan prinsip kerja sama dengan 

menepati perjanjian kepada petani mitra. Menurut informasi perusahaan, bentuk 

koordinasi tersebut telah diterapkan kepada sejumlah 60% petani mitra tingkat I.  

 Berdasarkan informasi diatas, dapat dilihat bahwa bentuk koordinasi dalam 

kerja sama antara PT. SHS Cabang Pasuruan dan petani mitra tidak 

berkesinambungan. Dengan demikian, menurut informasi dari kedua belah pihak, 

satu-satunya bentuk koordinasi yang diakui penerapannya oleh perusahaan 

maupun petani mitra tingkat I adalah adanya pemberian pelayanan dan bimbingan 

kepada petani mitra terkait produksi benih padi yang baik dan benar. 

 Dalam kegiatan produksi benih padi, tidak menutup kemungkinkan 

terjadinya hal yang tidak terduga seperti kegagalan panen atau padi mengalami 

kerobohan. PT. SHS Cabang Pasuruan sebagai pihak pertama dalam hubungan 

kerja sama berhak melakukan pengambilan keputusan kritis dalam menghadapi 
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situasi yang tidak terduga. Namun demikian, perusahaan mengaku tidak pernah 

melakukan pengambilan keputusan yang kritis terhadap 80% petani mitra tingkat 

I. Pengambilan keputusan yang kritis pernah sekali waktu dilakukan terhadap 20% 

petani mitra tingkat I, yakni pemberian toleransi waktu pembayaran benih 

pinjaman kepada petani yang mengalami kegagalan panen. Informasi tersebut juga 

dibenarkan oleh sejumlah 20% petani mitra tingkat I. Berdasarkan informasi 

diatas, dapat dilihat bahwa dalam hubungan kerja sama antara perusahaan dan 

petani mitra tingkat I cenderung tidak mempertimbangkan pengambilan keputusan 

kritis dalam menghadapi situasi yang tidak terduga. 

 Tidak adanya pemberian informasi terkait kebutuhan pasokan tambahan 

oleh PT. SHS Cabang Pasuruan kepada petani mitra tingkat I diakui oleh kedua 

belah pihak. Penyebab tidak adanya informasi tersebut menurut pengakuan 

perusahaan adalah ketidaksiapan dana pembelian serta pengadaan benih tambahan 

yang umumnya diperoleh dari produsen lain, sedangkan menurut pengakuan 

petani mitra tingkat I pemberian informasi terkait kebutuhan pasok belum pernah 

dilakukan selama bekerja sama dengan perusahaan. Sejumlah 20% petani mitra 

tingkat I mengaku pernah mendapat informasi tambahan pasokan dari perusahaan 

oleh karena terjadi kesalahan input nama benih di bagian administrasi. Dengan 

demikian, dalam hubungan kerja sama antara perusahaan dan petani mitra tingkat 

I juga cenderung tidak mempertimbangkan pemberian informasi kebutuhan 

pasokan tambahan. 

 Penerapan indikator koordinasi supplier dalam penelitian Pasutham (2012) 

dalam hubungan antara perusahaan dan pemasoknya mengalami beberapa 

kesesuaian dengan yang diterapkan dalam hubungan antara PT. SHS Cabang 

Pasuruan dengan petani mitra tingkat I, yakni informasi yang diberikan kepada 

pemasok adalah informasi yang bersifat umum karena beberapa pemasok juga 

dianggap sebagai pesaing. Informasi yang diberikan oleh PT. SHS Cabang 

Pasuruan kepada petani mitra tingkat I juga merupakan informasi secara umum 

seputar kegiatan produksi benih padi.  

 Hal-hal yang tidak sesuai dengan penerapan indikator koordinasi supplier 

dalam penelitian Pasutham (2012) adalah perusahaan meminta kuota material 

terlebih dahulu kepada pemasok karena perusahaan sering melakukan pemesanan 
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dalam jumlah yang tinggi, serta departemen pembelian merupakan koordinator 

pemasok dan diperlukan adanya keterlibatan dari departemen lain. Hal-hal 

tersebut tidak sesuai dalam hubungan kerja sama antara PT SHS Cabang Pasuruan 

dan petani mitra tingkat I karena perusahaan tidak melakukan informasi pasokan 

tambahan dan dalam hubungan kerja sama keduanya tidak terdapat peran suatu 

departemen yang pada umumnya hanya terdapat pada perusahaan berskala besar. 

 Secara keseluruhan, variabel-variabel yang cenderung dipertimbangkan 

terkait indikator koordinasi supplier dan sesuai untuk diterapkan dalam hubungan 

kerja sama antara PT. SHS Cabang Pasuruan dan petani mitra tingkat I adalah 

koordinasi untuk meningkatkan proses operasi perusahaan. Variabel-variabel yang 

cenderung tidak dipertimbangkan dan tidak sesuai dalam hubungan kerja sama 

keduanya, yakni pengambilan keputusan tidak terduga dan informasi pasokan 

tambahan. Variabel yang sesuai dengan penelitian Pasutham (2012) adalah 

rencana produksi. 

d. Integrasi Informasi 

 Integrasi informasi merupakan salah satu indikator yang menggambarkan 

hubungan antara PT. SHS Cabang Pasuruan dengan petani mitra tingkat I dalam 

hal penyampaian dan pengelolaan informasi dengan baik antara kedua belah pihak 

dalam kerja sama. Indikator intergrasi informasi akan berpengaruh terhadap 

meningkatnya usaha dan kerja sama yang terjalin. Indikator integrasi informasi 

diukur dengan beberapa variabel, berbagi informasi dengan petani mitra, 

peramalan usaha dengan petani mitra, sarana komunikasi, dan keefektifan 

komunikasi. Berikut ini merupakan tabel penerapan indikator integrasi informasi 

pada hubungan kerja sama antara PT. SHS Cabang Pasuruan dan petani mitra 

tingkat I: 

Tabel 12. Penerapan Indikator Integrasi Informasi pada Hubungan antara 

Perusahaan dan Petani Mitra Tingkat I 

No. Integrasi Informasi 
F-M1 M1-F 

n % n % 

1. Cara perusahaan dalam berbagi informasi dengan petani mitra 

 a) Berbagi informasi hanya melalui 

pertemuan di lapang, tidak ada 

pertemuan khusus 

4 80 5 100 

2.1 Keberadaan peramalan dengan petani mitra 

 a) Ada 5 100 3 60 
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Tabel 12. Lanjutan 

No. Integrasi Informasi 
F-M1 M1-F 

n % n % 

2.2 Bentuk peramalan dengan petani mitra 

 a) Perencanaan penanaman benih 

padi (tanggal riil tanam, aktivitas 

yang perlu dilakukan setiap fase 

tumbuh, pelaksanaan seleksi 

lapang sampai panen) 

5 100 3 60 

3. Bentuk sarana komunikasi dengan petani mitra 

 a) Alat komunikasi (handphone) 

dan pertemuan langsung 

5 100 5 100 

4.1 Keefektifan proses komunikasi yang berjalan 

 a) Sudah efektif 5 100 4 80 

4.2 Keberadaan perencanaan untuk 

meningkatkan keefektifan 

komunikasi 

    

 a) Ada 5 100 1 20 

4.3 Bentuk perencanaan meningkatkan keefektifan komunikasi 

 a) Meningkatkan komunikasi 

dengan petani mitra agar dapat 

mempertahankan hubungan 

kerja sama dengan mitra yang 

banyak 

2 40 1 20 

Sumber: Lampiran 4.d dan Lampiran 5.d 

 Berdasarkan Tabel 12 dapat dilihat bahwa PT. SHS Cabang Pasuruan 

melakukan kegiatan berbagi informasi dengan petani mitra tingkat I hanya pada 

saat kegiatan seleksi lapang. Hal tersebut diterapkan oleh perusahaan kepada 80% 

petani mitra tingkat I dan dibenarkan oleh seluruh petani mitra tingkat I. Sejumlah 

20% petani mitra tingkat I berkoordinasi dengan perusahaan melalui ketua 

kelompok tani dalam berbagi informasi. Ketua kelompok tani tersebut pada 

umumnya sudah mendapat kepercayaan dari perusahaan, sehingga dapat mewakili 

pihak perusahaan dalam pemberian informasi kepada petani mitra tingkat I. 

Berdasarkan informasi tersebut, dapat dilihat bahwa dalam hubungan antara 

perusahaan dan petani mitra tingkat I, kegiatan yang cenderung dilakukan sebagai 

wadah dalam berbagi informasi adalah pada saat kegiatan seleksi lapang. 

 Adanya peramalan usaha produksi benih padi oleh PT. SHS Cabang 

Pasuruan terhadap petani mitra tingkat I yang dilakukan adalah terkait aktivitas 

penanaman benih padi, meliputi tanggal tebar, tanggal tanam, jadwal seleksi, 

tanggal panen. Kegiatan tersebut diterapkan oleh perusahaan kepada seluruh 

petani mitra tingkat I menurut pengakuan perusahaan, namun hanya dibenarkan 
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hanya oleh 60% petani mitra tingkat I.  Sejumlah 40% petani mitra tingkat I 

mengakui tidak adanya peramalan usaha dengan perusahaan (Lampiran 5.d). 

Berdasarkan informasi diatas, dapat dilihat bahwa peramalan usaha produksi 

benih padi cenderung dipertimbangkan untuk diterapkan dalam hubungan kerja 

sama antara perusahaan dan petani mitra tingkat I. 

  Dalam hal sarana komunikasi dalam hubungan kerja sama, PT. SHS Cabang 

Pasuruan dan petani mitra tingkat I membenarkan adanya berupa pertemuan 

formal (sosialisasi awal kerja sama dalam rapat desa) dan pertemuan non-formal 

(pertemuan saat survei lapang maupun aktivitas lapang lainnya, serta alat 

komunikasi pendukung semacam telepon selular. Hal ini dibenarkan oleh 

perusahaan dan seluruh petani mitra tingkat I. Berdasarkan informasi diatas, maka 

sarana komunikasi antara perusahaan dan petani mitra tingkat I cenderung 

terencana dengan baik. 

 Komunikasi yang terjalin antara PT. SHS Cabang Pasuruan dengan petani 

mitra diakui oleh perusahaan telah berjalan dengan efektif bersama seluruh petani 

mitra tingkat I. Namun demikian, sejumah 20% petani mitra mengakui bahwa 

komunikasi yang dirasakannya masih belum berjalan dengan efektif. (Lampiran 

5.d). Penyebabnya adalah sistem pembayaran yang tidak sesuai dengan 

kesepakatan. Perusahaan mengakui bahwa memiliki perencanaan untuk 

meningkatkan keefektifan komunikasi terhadap seluruh petani mitra tingkat I, 

namun hal ini hanya dibenarkan oleh sejumlah 20% petani mitra tingkat I. Salah 

satu bentuk perencanaan yang dilakukan perusahaan terhadap petani mitra tingkat 

I adalah meningkatkan komunikasi dengan petani mitra sebagai salah satu cara 

dalam mempertahankan hubungan kerja sama serta agar memiliki banyak mitra. 

Hal ini dibenarkan oleh sejumlah 20% petani dan sisanya berpendapat bahwa 

komunikasi dengan perusahaan sudah efektif, dan perusahaan perlu untuk terus 

semakin meningkatkan komunikasi. Berdasarkan informasi diatas, dapat dilihat 

bahwa komunikasi yang terjalin antara perusahaan dan petani mitra tingkat I 

sudah efektif. 

 Penerapan indikator integrasi informasi yang diterapkan oleh Pasutham 

(2012) dalam penelitiannya terkait hubungan perusahaan dan pemasoknya, yang 

mengalami kesesuaian dengan yang diterapkan oleh PT. SHS Cabang Pasuruan 
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dengan petani mitra tingkat I adalah perusahaan membagikan perkiraan penjualan 

dan rencana produksinya dengan petani mitra tingkat I dalam rangka pembuatan 

peramalan permintaan. Hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diterapkan oleh 

Pasutham (2012) adalah dalam penelitiannya tidak terdapat peramalan permintaan 

bersama, dengan kata lain pemasok hanya diinformasikan saja dan yang 

menjalankan pembuatan peramalan adalah perusahaan. Dalam hubungan antara 

PT. SHS Cabang Pasuruan dan petani mitra tingkat I, diketahui bahwa perusahaan 

melakukan peramalan dengan petani mitra tingkat I, contohnya terkait jadwal 

tanam, jadwal panen, dan sebagainya. 

 Secara keseluruhan, variabel-variabel pada indikator integrasi informasi 

yang dipertimbangkan dan sesuai untuk diterapkan oleh PT. SHS Cabang 

Pasuruan dan petani mitra tingkat I dalam hubungan kerja samanya, yakni adanya 

berbagi informasi dengan petani mitra, adanya bentuk peramalan dengan petani 

mitra dan adanya sarana komunikasi. Variabel yang cenderung tidak 

dipertimbangkan dan kurang sesuai dalam penerapannya adalah keefektifan 

komunikasi. Secara umum berdasarkan pernyataan kedua belah pihak, bahwa 

keefektifan komunikasi perlu ditingkatkan. Variabel yang sesuai dengan 

penelitian Pasutham (2012) adalah peramalan permintaan bersama. 

e. Hubungan Organisasional 

 Hubungan organisasional menggambarkan kesamaan prinsip dan tujuan 

dalam berusaha yang dimiliki oleh kedua belah pihak dalam menjalin kerja sama. 

Indikator dalam mengukur hubungan organisasional adalah cara menjaga 

komunikasi, berbagi resiko, kesamaan tujuan bisnis, serta cara mencapai tujuan 

bisnis. Berikut adalah tabel penerapan indikator hubungan organisasional pada 

hubungan kerja sama antara PT. SHS Cabang Pasuruan dan petani mitra tingkat I: 
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Tabel 13. Penerapan Indikator Hubungan Organisasional pada Hubungan antara 

 Perusahaan dan Petani Mitra Tingkat I 

No. Hubungan Organisasional 
F-M1 M1-F 

n % n % 

1. Cara menjaga komunikasi yang baik dengan petani mitra 

 a) Adanya sistem umpan balik atau 

feedback, yakni penerimaan 

keluhan maupun pemberian 

saran 

b) Pemberian pelayanan dan 

bimbingan teknis kepada petani 

mitra 

1 

 

 

 

2 

20 

 

 

 

40 

1 

 

 

 

1 

20 

 

 

 

20 

2.1 Keberadaan saling berbagi resiko dengan petani mitra 

 a) Tidak ada 5 100 5 100 

2.2 Penyebab tidak adanya berbagi resiko dengan petani mitra 

 a) Perusahaan tidak memberikan 

kepastian pembelian sedari awal 

kerja sama karena pembelian 

barang hanyak akan terjadi 

apabila sesuai standar kualitas 

perusahaan 

 100  80 

3.1 Kesamaan tujuan usaha/bisnis dengan petani mitra 

 a) Ada 5 100 5 100 

3.2 Tujuan usaha/bisnis perusahaan dengan petani mitra 

 a) Menghasilkan benih padi yang    

berkualitas dan menguntungkan 

5 100 5 100 

4. Cara mencapai tujuan usaha/bisnis 

 a) Memberikan pinjaman benih 

padi yang berkualitas dan 

memberikan pelayanan kepada 

petani 

b) Pemberian solusi yang riil 

terhadap permasalahan yang 

dialami petani 

3 

 

 

 

2 

60 

 

 

 

40 

1 

 

 

 

1 

20 

 

 

 

20 

Sumber: Lampiran 4.e dan Lampiran 5.e 

 Cara yang dilakukan PT. SHS Cabang Pasuruan dalam menjaga komunikasi 

dengan petani mitra tingkat I yang juga diakui kebenarannya oleh kedua pihak, 

yakni adanya penerimaan keluhan maupun pemberian saran serta pemberian 

pelayanan dan bimbingan teknis kepada petani. Hal tersebut diakui kebenarannya 

oleh masing-masing 20% petani mitra tingkat I. Beberapa cara yang juga 

dilakukan oleh perusahaan adalah pemberian pelayanan dan bimbingan teknis 

kepada petani mitra, pemberian toleransi waktu pembayaran apabila terjadi 

kegagalan panen, serta pelaksanaan seleksi lapang kurang lebih 3-4x dalam satu 

musim tanam (Lampiran 4.e). Namun demikian, sejumlah 60% petani mitra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 

 

tingkat I mengakui bahwa perusahaan masih kurang meningkatkan komunikasi 

sehingga kurang merealisasikan kebutuhan petani. (Lampiran 5.e). Berdasarkan 

informasi diatas, maka terjadi ketidaksinambungan terhadap pernyataan 

perusahaan yang melakukan pemberian pelayanan dan bimbingan teknis kepada 

petani dan pernyataan petani mitra tingkat I dimana perusahaan masih kurang 

merealisasikan kebutuhan petani. 

 Tidak adanya saling berbagi resiko antara PT. SHS Cabang Pasuruan 

dengan petani mitra tingkat I dibenarkan oleh pihak perusahaan maupun petani. 

Penyebabnya adalah perusahaan tidak memberikan kepastian pembelian sedari 

awal kerja sama karena pembelian barang dipastikan terjadi apabila sesuai dengan 

standar kualitas perusahaan (Lampiran 4.e dan Lampiran 5.e). Perusahaan akan 

mengembalikan secara keseluruhan dan mempersilahkan petani untuk menjual ke 

pihak luar. Petani mitra tingkat I tentu tetap akan melakukan pembayaran benih 

padi pinjaman kepada perusahaan. Hal tersebut disampaikan oleh perusahaan 

terhadap seluruh petani mitra tingkat I dan dibenarkan oleh sejumlah 80% petani 

mitra tingkat I. Berdasarkan informasi diatas, dalam hubungan kerja sama antara 

perusahaan dan petani mitra tingkat I tidak terdapat adanya saling berbagi resiko. 

 Dalam menjalankan kegiatan usaha/bisnis produksi benih padi, PT. SHS 

Cabang Pasuruan maupun petani mitra tingkat I mengakui memiliki kesamaan 

dalam tujuan usaha/bisnis yang dimiliki. Kedua belah pihak mengakui bahwa 

kesamaan tujuan usaha/bisnis yang dimiliki, yakni menghasilkan benih padi yang 

berkualitas dan menguntungkan. Dalam mencapai tujuan usaha/bisnis tersebut, 

perusahaan telah menekankan beberapa strategi terhadap petani mitra, yakni 

terhadap 60% petani mitra tingkat I perusahaan memberikan pinjaman benih padi 

yang berkualitas dan memberikan pelayanan kepada petani, terhadap 40% petani 

mitra tingkat I perusahaan menerima keluhan petani dan memberi solusi 

semaksimal mungkin, dan terhadap sisanya perusahaan hanya perlu menjunjung 

tinggi komunikasi yang baik dengan petani.  

 Strategi-strategi mencapai tujuan usaha/bisnis tersebut hanya diakui oleh 

sejumlah 20% petani mitra tingkat I. Berdasarkan informasi diatas, dapat dilihat 

bahwa kesamaan tujuan usaha/bisnis antara perusahaan dan petani mitra tingkat I 

adalah menghasilkan benih padi yang berkualitas dan menguntungkan, yang 
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dicapai dengan cara memberikan pinjaman benih padi yang berkualitas dan 

memberikan pelayanan kepada petani.  

 Penerapan indikator hubungan organisasional dalam penelitian Pasutham 

(2012) pada hubungan antara perusahaan yang diteliti dengan pemasok-

pemasoknya memiliki beberapa kesesuaian dengan yang diterapkan dalam 

hubungan antara PT. SHS Cabang Pasuruan dan petani mitra tingkat I, salah 

satunya yakni terdapat kontak mingguan antara departemen pembelian dan 

pemasok. Akan tetapi perbedaannya dengan yang diterapkan perusahaan dengan 

petani mitra tingkat I adalah pertemuan dilakukan dalam kegiatan seleksi lapang 

secara berkala (pada umumnya setiap sebulan sekali) bersama divisi produksi 

perusahaan. Beberapa hal yang tidak sesuai antara yang diterapkan Pasutham 

(2012) dengan perusahaan dan petani mitra tingkat I adalah adanya pertemuan 

informal antara pemasok dengan direktur pelaksana dan adanya pertemuan 

informal dengan manajer. Kedua hal tersebut tidak ada dalam hubungan kerja 

sama antara perusahaan dan petani mitra tingkat I. 

 Secara keseluruhan, variabel-variabel terkait indikator hubungan 

organisasional yang cenderung dipertimbangkan dan mengalami kesesuaian 

apabila diterapkan dalam kerja sama antara PT. SHS Cabang Pasuruan dan petani 

mitra tingkat I, yakni adanya kesamaan tujuan usaha/bisnis. Variabel yang tidak 

sesuai untuk diterapkan dalam hubungan kerja sama antara perusahaan dan petani 

mitra tingkat I adalah berbagi resiko. Variabel yang sesuai namun penerapannya 

kurang dipertimbangkan adalah cara menjaga komunikasi dan strategi mencapai 

tujuan usaha. 

e. Penggunaan Teknologi dan Informasi 

 Penggunaan teknologi dan sistem informasi dapat menjadi penggerak bagi 

aktivitas rantai pasok benih padi yang dijalankan. Indikator penggunaan teknologi 

dan informasi dalam hubungan kerja sama antara PT. SHS Cabang Pasuruan dan 

petani mitra tingkat I akan menilai sejauh mana penerapan teknologi dan sistem 

informasi diterapkan oleh keduanya, sehingga melalui indikator ini juga akan 

dilakukan penilaian terhadap keeratan hubungan keduanya. Variabel yang akan 

diukur dalam indikator ini adalah, jenis sistem informasi yang digunakan,  

keefektifkan sistem informasi, dan perbaikan sistem informasi. Berikut adalah  
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tabel penerapan indikator penggunaan teknologi dan sistem informasi dalam 

hubungan kerja sama antara PT. SHS Cabang Pasuruan dan petani mitra tingkat I: 

Tabel 14. Penerapan Indikator Penggunaan Teknologi dan Informasi pada 

 Hubungan antara Perusahaan dan Petani Mitra Tingkat I 

No. 
Penggunaan Teknologi dan 

Informasi 

F-M1 M1-F 

n % n % 

1. Jenis sistem informasi 

 a) Sistem informasi pembayaran 

dengan sistem transfer 

5 100 5 100 

2. Keberadaan rencana perbaikan sistem informasi 

 a) Tidak ada 5 100 5 100 

Sumber: Lampiran 4.f dan Lampiran 5.f 

 PT. SHS Cabang Pasuruan dan petani mitra tingkat I membenarkan bahwa 

sistem informasi khususnya sistem informasi pembayaran dilakukan dengan 

sistem transfer. Namun demikian, meskipun perusahaan sudah meyakini bahwa 

penggunaan sistem informasi pembayaran sudah berjalan efektif (Lampiran 4.f), 

seluruh petani mitra tingkat I berpendapat bahwa penggunaan sistem informasi 

pembayaran masih belum efektif (Lampiran 5.f). Hal ini disebabkan oleh lamanya 

waktu pembayaran melewati waktu yang ditetapkan dalam kontrak kerja sama. 

Lamanya waktu pembayaran disebabkan oleh prosedur pembayaran yang 

dikoordinir dari kantor pusat SHS di Jakarta secara transfer. Petani menginginkan 

pembayaran dikoordinir dari kantor cabang SHS Pasuruan dengan harapan bisa 

dilakukan secara cash.  

 Sampai saat ini, belum ada rencana perbaikan sistem informasi pembayaran 

oleh perusahaan dan hal ini dibenarkan oleh perusahaan dan petani mitra tingkat I. 

Berdasarkan informasi diatas, dapat dilihat bahwa sistem informasi pembayaran 

yang digunakan oleh perusahaan dan petani mitra tingkat I adalah sistem transfer 

dan terhadap hal ini terjadi ketidaksinambungan persepsi antara perusahaan dan 

petani mitra tingkat I, keduanya juga menyatakan bahwa belum ada rencana 

perbaikan terhadap penerapan sistem informasi pembayaran. 

 Penerapan indikator penggunaan teknologi dan informasi dalam penelitian 

Pasutham (2012) terhadap hubungan antara perusahaan yang diteliti dengan 

pemasoknya memiliki kesesuaian dengan penerapan hubungan kerja sama PT. 

SHS Cabang Pasuruan dan petani mitra tingkat I, yakni tidak adanya penggunaan 

komunikasi berbasis IT (Informasi dan Teknologi), melainkan hanya sistem 
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komunikasi menggunakan telepon, faks, dan email. Dalam hubungan kerja sama 

antara PT. SHS Cabang Pasuruan dan petani mitra tingkat I menggunakan telepon 

selular sebagai salah satu alat komunikasi. 

 Secara keseluruhan, variabel terkait penggunaan teknologi dan informasi 

yang cenderung dipertimbangkan dan sesuai untuk diterapkan oleh PT. SHS 

Cabang Pasuruan dan petani mitra tingkat I dalam hubungan kerja samanya adalah 

jenis sistem informasi. Variabel yang penerapannya sesuai dalam hubungan kerja 

sama namun kurang dipertimbangkan adalah perbaikan sistem informasi. Variabel 

keefektifan komunikasi merupakan salah satu variabel yang tidak disajikan dalam 

tabel oleh karena pendapat yang berbeda dari perusahaan dan petani mitra tingkat 

I. Perusahaan menyatakan komunikasi yang berjalan dalam hubungan kerja sama 

sudah efektif, namun lain halnya dengan seluruh petani mitra tingkat I yang 

menyatakan bahwa komunikasi belum berjalan dengan efektif. 

g. Efektivitas Komunikasi mengenai Produksi 

 Efektivitas komunikasi mengenai produksi menggambarkan komunikasi 

yang terjadi antara PT. SHS Cabang Pasuruan dan petani mitra tingkat I dalam 

mengusahakan produk benih padi agar sesuai dengan spesifikasi yang telah 

ditetapkan. Indikator efektivitas komunikasi mengenai produksi diukur dengan 2 

variabel, yakni daftar spesifikasi produk serta cara perusahaan memutuskan 

spesifikasi yang benar dan kuantitas yang tepat untuk pembelian. Berikut ini 

adalah tabel penerapan indikator efektivitas komunikasi mengenai produksi pada 

hubungan kerja sama antara PT. SHS Cabang Pasuruan dan petani mitra tingkat I: 

Tabel 15. Penerapan Indikator Efektivitas Komunikasi mengenai Produksi pada 

 Hubungan antara Perusahaan dan Petani Mitra Tingkat I 

No. 
Efektivitas Komunikasi 

Mengenai Produksi 

F-M1 M1-F 

n % n % 

1. Keberadaan daftar spesifikasi produk sebagai pedoman petani mitra 

 a) Ada 5 100 4 80 

2. Bentuk cara perusahaan dalam memutuskan spesifikasi yang benar dan kuantitas 

yang tepat yang dibutuhkan untuk pembelian 

 a) Keputusan melalui uji 

laboratorium berdasarkan standar 

kualitas perusahaan sesuai ISO 

2008 

5 100 5 100 

Sumber: Lampiran 4.g dan Lampiran 5.g 
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 Keberadaan daftar spesifikasi produk digunakan oleh perusahaan sebagai 

pedoman bagi petani mitra tingkat I dalam melakukan kegiatan produksi benih 

padi. Adanya pedomen daftar spesifikasi produk disampaikan oleh seluruh petani 

mitra tingkat I dan dibenarkan oleh sejumlah 80% petani mitra tingkat I, yang 

sisanya berpendapat bahwa perusahaan tidak menggunakan daftar spesifikasi 

produk melainkan penyampaian ketentuan penanaman secara lisan. Cara 

perusahaan dalam memutuskan spesifikasi yang benar dan kuantitas yang tepat 

untuk pembelian diakui oleh kedua belah pihak bahwa keputusan berasal dari uji 

laboratorium karena berdasarkan standar kualitas perusahaan sesuai ISO 2008. 

Berdasarkan informasi diatas, variabel terkait indikator efektivitas komunikasi 

mengenai produksi yang dipertimbangkan oleh perusahaan dan petani mitra dan 

yang sesuai untuk diterapkan dalam hubungan kerja sama adalah daftar spesifikasi 

produk, serta spesifikasi dan kuantitas yang tepat untuk pembelian. 

 Penerapan indikator efektivitas komunikasi mengenai produksi dalam 

penelitian Pasutham (2012) terkait hubungan kerja sama antara perusahaan yang 

diteliti dengan para pemasoknya tidak menemukan adanya kesesuaian dalam 

penerapan dalam hubungan kerja sama antara PT. SHS Cabang Pasuruan dengan 

petani mitra tingkat I, yakni dalam hal penentuan spesifikasi dan material yang 

dilakukan oleh departemen penelitian dan pengembangan perusahaan, serta 

permintaan bahan produksi dari departemen produksi kepada departemen 

pembelian agar departemen pembelian dapat melakukan pemesanan kepada 

pemasok.  

h. Efektivitas Administrasi Kontrak 

 Efektivitas administrasi kontrak merupakan indikator yang menggambarkan 

suatu kontrak yang dimiliki antara PT. SHS Cabang Pasuruan dan petani mitra 

tingkat I terkait kegiatan produksi dan pembelian benih padi oleh perusahaan. 

Indikator ini diukur menggunakan variabel pemeriksaan dan verifikasi produk 

sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan dan prosedur pembayaran. Berikut ini 

adalah tabel penerapan indikator efektivitas administrasi kontrak pada hubungan 

kerja sama antara PT. SHS Cabang Pasuruan dan petani mitra tingkat I: 
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Tabel 16. Penerapan Indikator Efektivitas Administrasi Kontrak pada Hubungan 

 antara Perusahaan dan Petani Mitra Tingkat I 

No. Efektivitas Administrasi Kontrak 
F-M1 M1-F 

n % n % 

1.1 Bentuk cara perusahaan dalam memeriksa dan memverifikasi benih padi yang 

diproduksi agar sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan 

 a) Penentuan lulus atau tidaknya 

benih padi berdasarkan syarat, 

yaitu CVL maksimal 0,5%, 

kemudian melakukan uji 

laboratorium dan benih yang 

lulus dapat diproses untuk 

selanjutnya 

5 100 5 100 

1.2 Pemeriksaan dan verifikasi benih padi dimulai dari tempat petani mitra tingkat I 

atau  tempat perusahaan 

 a) Petani mitra 5 100 5 100 

2.1 Prosedur pembayaran 

 a) Prosedur pembayaran melalui 

sistem transfer ke rekening ketua 

kelompok petani mitra oleh 

kantor SHS Pusat di Jakarta, 

dengan catatan, yaitu kelengkapan 

dokumen dari petani mitra yang 

telah diserahkan ke kantor SHS 

cabang Pasuruan. 

5 100 5 100 

Sumber: Lampiran 4.h dan Lampiran 5.h 

 PT. SHS Cabang Pasuruan dan petani mitra tingkat I membenarkan bahwa 

terdapat cara perusahaan dalam memeriksa dan memverifikasi benih padi yang 

diproduksi agar sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan, yakni dengan 

melakukan pemeriksaan kandungan CVL pada fase masak benih padi. Tahap ini 

merupakan tahap terakhir seleksi lapang yang disebut uji lapang (dilakukan di 

tempat petani mitra tingkat I). Seleksi lapang dilakukan tiga kali, yakni dimulai 

ketika benih padi berusia pada anakan terakhir (anakan ke-3 atau anakan terakhir) 

umur 35 hari, saat mulai primordia bunga umur 50-55, kemudian saat benih 

berumur 80-85 hari. Setelah lulus uji lapang, benih padi dikirim ke perusahaan 

dan dilakukan pengambilan sampel untuk uji laboratorium. Benih padi akan 

segera diproses hanya apabila memenuhi standar kualitas perusahaan. 

 Penerapan indikator efektivitas administrasi kontrak dalam penelitian 

Pasutham (2012) memiliki suatu kesesuaian dengan yang diterapkan dalam 

hubungan kerja sama antara PT. SHS Cabang Pasuruan dengan petani mitra 

tingkat I, yakni perusahaan memiliki laboratorium khusus dalam menilai kualitas 
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barang dari pemasok serta harus lulus inspeksi. Hal tersebut sama dengan yang 

diterapkan perusahaan terhadap benih padi yang harus melewati uji laboratorium 

dan standar kualitas yang dimiliki perusahaan. Hal-hal yang tidak sesuai dengan 

hubungan kerja sama perusahaan dan petani mitra tingkat I adalah perusahaan 

melakukan evaluasi pemasok setiap bulan dan dan melakukan penilaian setiap 

enam bulan. Evaluasi petani mitra dilakukan oleh perusahaan pada saat periode 

kerja sama selesai dan dalam penentuan petani mitra untuk periode selanjutnya. 

  Prosedur pembayaran yang dilakukan PT. SHS Cabang Pasuruan terhadap 

petani mitra tingkat I diakui oleh kedua pihak bahwa melalui sistem transfer dari 

kantor pusat SHS di Jakarta dengan syarat, yakni petani mitra melengkapi 

dokumen yang harus diserahkan ke kantor SHS Cabang Pasuruan. Kedua variabel, 

yakni pemeriksaan dan verifikasi benih padi dan prosedur pembayaran merupakan 

hal yang dipertimbangkan dan sesuai penerapannya dalam hubungan kerja sama 

antara perusahaan dan petani mitra tingkat I. Variabel yang sesuai dengan 

penelitian Pasutham (2012) adalah inspeksi dan verifikasi. 

 

2. Petani Mitra Tingkat I-Petani Mitra Tingkat II 

 Dalam menjalankan produksi benih padi bagi PT. SHS Cabang Pasuruan, 

petani mitra tingkat I melakukan kerja sama dengan petani mitra tingkat II. Relasi 

yang terjalin antara petani mitra tingkat I dan II juga memiliki peran dalam 

aktivitas rantai pasok benih padi perusahaan dan berdampak pada jumlah produksi 

benih padi perusahaan. Petani mitra tingkat I diketahui sebagian besar merupakan 

ketua kelompok tani di desanya dengan sebagian petani mitra tingkat II yang 

merupakan anggota dari kelompok tani tersebut. Hubungan kerja sama keduanya 

ditinjau menggunakan 8 indikator yang sama dengan pembahasan mengenai 

hubungan antara perusahaan dengan petani mitra tingkat I. Dalam hubungan 

antara petani mitra tingkat I dan II tidak menerapkan penggunaan teknologi dan 

informasi, sehingga tidak menggunakan indikator tersebut.   

 Setiap indikator terdiri dari beberapa variabel. Setiap variabel memberikan 

informasi yang menggambarkan peran petani mitra tingkat I dan II dalam 

menjalankan aktivitas rantai pasok benih padi dalam hubungan kerja samanya 

dengan PT. SHS Cabang Pasuruan. Informasi yang disajikan oleh setiap 

variabelnya meliputi jawaban yang sama atau disebut jawaban yang berpasangan 
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dari pendapat kedua belah pihak terkait variabel tersebut. Jawaban yang disajikan 

dalam bentuk jumlah (n) dan persentase (%), dengan interpretasi seperti berikut, 

yakni seberapa persen petani mitra tingkat I menyatakan informasi variabel 

tersebut kepada petani mitra tingkat II, dan sebaliknya seberapa persen petani 

mitra tingkat II mengakui kebenaran dari informasi variabel yang dinyatakan oleh 

petani mitra tingkat I tersebut terhadap petani mitra tingkat II. Berikut adalah 

pembahasan mengenai penerapan 8 indikator (Supplier Relationship 

Management) SRM dalam hubungan antara petani mitra tingkat I dengan petani 

mitra tingkat II: 

a. Kinerja Supplier 

 Indikator kinerja supplier menggambarkan kinerja petani mitra tingkat II 

dalam menghasilkan produksi benih padi yang berkualitas yang diharapkan dan 

diarahkan oleh petani mitra tingkat I. Variabel-variabel yang diukur adalah 

harapan terhadap petani mitra, strategi memperoleh benih padi berkualitas, 

prosedur pengukuran kinerja dan kesesuaian barang dengan kriteria pengiriman 

benih padi. Berikut ini adalah tabel penerapan hubungan indikator kinerja supplier 

pada hubungan antara petani mitra tingkat I dengan petani mitra tingkat II: 

Tabel 17. Penerapan Indikator Kinerja Supplier pada Hubungan antara Petani 

Mitra Tingkat I dan Petani Mitra Tingkat II 

No. Kinerja Supplier 
M1-M2 M2-M1 

n % n % 

1.1 Harapan petani mitra tingkat I terhadap petani mitra tingkat II terkait kualitas benih 

padi 

 a) Benih padi sesuai standar 

kualitas perusahaan, yakni 

memiliki kandungan CVL 

maksimal 0,5% 

b) Benih padi dapat terbeli secara 

keseluruhan oleh perusahaan 

c) Benih padi mengandung 

maksimal kadar air 25% dan 

kotoran 7% 

d) Benih padi dapat memberikan 

hasil yang maksimal dan dapat 

diterima perusahaan 

6 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

1 

50 

 

 

 

16,67 

 

8,33 

 

 

8,33 

5 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

1 

41,67 

 

 

 

16,67 

 

8,33 

 

 

8,33 
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Tabel 17. Lanjutan 

No. Kinerja Supplier 
M1-M2 M2-M1 

n % n % 

1.2 Harapan petani mitra tingkat I terhadap petani mitra tingkat II terkait varietas benih 

padi 

 a) Varietas yang murni tidak 

tercampur dengan varietas lain 

b) Varietas yang mudah beradaptasi 

dengan lingkungan 

c) Varietas yang ditanam 

menyesuaikan kesepakatan 

dengan perusahaan 

4 

 

1 

 

4 

 

33,33 

 

8,33 

 

33,33 

3 

 

2 

 

5 

25 

 

16,67 

 

41,67 

1.3 Harapan petani mitra tingkat I terhadap petani mitra tingkat II terkait harga benih 

padi  

 a) Kesepakatan harga dengan 

mengikuti harga umum benih 

padi di daerah petani mitra 

ditambah 5% 

5 100 5 100 

2.1 Strategi petani mitra tingkat I dalam memperoleh benih padi yang berkualitas dari 

segi bobot benih 

 a) Menyampaikan kepada petani 

mitra tingkat II terkait ketentuan 

bobot benih menurut standar 

kualitas perusahaan 

6 50 4 33,33 

2.2 Strategi petani mitra tingkat I dalam memperoleh benih padi yang berkualitas dari 

segi kadar air benih 

 a) Menyampaikan bahwa ketentuan 

kadar air sesuai standar kualitas 

perusahaan adalah 25%  

(setelah panen), 12% (setelah 

dikeringkan) 

b) Memastikan agar kegiatan panen 

tidak dilakukan saat cuaca 

mendung atau sedang hujan 

karena dapat meningkatkan 

kadar air benih padi 

9 

 

 

 

 

3 

75 

 

 

 

 

25 

10 

 

 

 

 

2 

83,33 

 

 

 

 

16,67 

2.3 Strategi petani mitra tingkat I dalam memperoleh benih padi yang berkualitas dari 

segi daya berkecambah benih 

 a) Menyampaikan ketentuan dari 

perusahaan bahwa daya 

berkecambah benih padi yang 

berkualitas adalah 80% 

12 100 12 100 

3.1 Keberadaan prosedur pengukuran kinerja petani mitra tingkat II 

 a) Ada 12 100 12 100 
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Tabel 17. Lanjutan 

No. Kinerja Supplier 
M1-M2 M2-M1 

n % n % 

3.2 Bentuk prosedur pengukuran kinerja petani mitra 

 a) Petani mitra tingkat II dimohon 

agar menjaga kebersihan benih 

padi guna memperoleh ketentuan 

kotoran maksimal sesuai kriteria 

perusahaan,  yakni 7% 

b) Benih padi hasil panen tidak 

mengandung  campuran varietas 

lain 

c) Kadar air benih maksimal 25% 

dan harus segera diangkut agar 

tidak membuat benih padi 

tumbuh 

9 

 

 

 

 

9 

 

 

9 

75 

 

 

 

 

75 

 

 

75 

1 

 

 

 

 

5 

 

 

3 

8,33 

 

 

 

 

41,67 

 

 

25 

4. Tindakan petani mitra tingkat II saat terjadi ketidaksesuaian kriteria pengiriman 

benih padi 

 a) Benih padi tidak akan dibeli oleh 

perusahaan dan akan segera 

dikembalikan oleh petani mitra 

tingkat I 

10 83,33 12 100 

Sumber: Lampiran 6.a dan Lampiran 7.a 

 Pada umumnya harapan petani mitra tingkat I terhadap petani mitra tingkat 

II merupakan hal-hal yang turut diharapkan oleh perusahaan kepada petani mitra 

tingkat I. Harapan petani mitra tingkat I terhadap petani mitra tingkat II terkait 

kualitas benih padi yang secara mayoritas informasinya diakui kebenarannya oleh 

kedua belah pihak adalah harapan agar benih padi sesuai standar kualitas 

perusahaan memiliki kandungan CVL maksimal 0,5%. Informasi tersebut telah 

diterapkan oleh petani mitra tingkat I terhadap sejumlah 50% petani mitra tingkat 

II dan dibenarkan oleh sejumlah 41,67% petani mitra tingkat II. 

 Beberapa informasi lainnya terkait harapan petani mitra tingkat I terhadap 

kualitas benih yang dihasilkan petani mitra tingkat II adalah harapan agar benih 

padi dapat terbeli secara keseluruhan oleh perusahaan, benih padi mengandung 

maksimal kadar air 25% dan kotoran 7%, serta benih padi dapat memberikan hasil 

yang maksimal dan dapat diterima perusahaan. Berdasarkan informasi diatas, 

diketahui bahwa harapan petani mitra tingkat I terhadap petani mitra tingkat II 

yang cenderung dipertimbangkan dalam hubungan kerja sama terkait kualitas 

benih padi yang sesuai dengan standar kualitas perusahaan adalah benih padi yang 

memiliki kandungan CVL maksimal 0,5%. 
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 Harapan petani mitra tingkat I terhadap kualitas benih padi yang dihasilkan 

oleh petani mitra tingkat II dari segi varietas yang akan ditanam berdasarkan 

informasi yang diakui oleh kedua belah pihak, yakni varietas yang ditanam 

menyesuaikan kesepakatan dengan perusahaan, varietas yang ditanam bersifat 

murni dan tidak boleh tercampur dengan varietas lain, dan varietas yang mudah 

beradaptasi dengan lingkungan (Tabel 17). Harapan yang paling cenderung 

dipertimbangkan untuk diterapkan oleh kedua belah pihak adalah varietas yang 

ditanam menyesuaikan kesepakatan dengan perusahaan. Hal tersebut berdasarkan 

pada informasi yang diterapkan oleh petani mitra tingkat I terhadap 33,33% petani 

mitra tingkat I, dan kebenaran informasinya diakui oleh sejumlah 41,67% petani 

mitra tingkat I. Beberapa petani mitra tingkat I juga mengharapkan agar varietas 

benih padi yang ditanam tahan terhadap keberadaan penyakit, agar benih padi 

dapat terbeli dan tidak ada yang dirugikan. 

 Harapan petani mitra tingkat I terhadap kualitas benih padi yang dihasilkan 

oleh petani mitra tingkat II dari segi harga benih padi, yakni kesepakatan harga 

dengan mengikuti harga umum benih padi di daerah petani mitra ditambah 5%. 

Hal tersebut diakui baik oleh seluruh petani mitra tingkat I maupun seluruh petani 

mitra tingkat II. Berdasarkan informasi tersebut, maka harapan petani mitra 

tingkat I terhadap kualitas benih padi yang dihasilkan oleh petani mitra tingkat II 

tersampaikan dengan baik. 

 Petani mitra tingkat I memiliki strategi dalam memperoleh benih padi 

berkualitas dari petani mitra tingkat II dari segi bobot, kadar air, dan daya 

berkecambah benih padi. Strategi yang dilakukan petani mitra tingkat I dalam 

memperoleh benih padi berkualitas dari petani mitra tingkat II dari segi bobot 

benih padi, yakni menyampaikan kepada petani mitra tingkat II terkait ketentuan 

bobot benih padi menurut standar kualitas perusahaan. Strategi tersebut yang 

dinyatakan telah diterapkan oleh petani mitra tingkat I terhadap sejumlah 50% 

petani mitra tingkat II dan informasi tersebut diakui oleh sejumlah 33,33% petani 

mitra tingkat II.  

 Strategi petani mitra tingkat I lainnya menurut pernyataan dari petani mitra 

tingkat II adalah petani mitra tingkat I memastikan agar benih padi sebelum panen 

tidak roboh, memastikan agar kegiatan paen dilakukan dengan terjaga 
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kebersihannya karena dapat menimbulkan kotoran pada benih padi, melakukan 

pengamatan secara berkala, memeriksa kondisi sawah sebelum melakukan 

penanaman agar tidak terdapat varietas lain, melakukan pengamatan secara 

berkala terhadap pertumbuhan benih, dan sebagainya. Dengan demikian, dapat 

dilihat bahwa strategi yang cenderung diterapkan dalam hubungan kerja sama 

antara petani mitra tingkat I dan II adalah penyampaian ketentuan bobot benih 

padi berdasarkan standar kualitas perusahaan. 

 Strategi dalam memperoleh benih padi berkualitas dari segi kadar air yang 

menurut pengakuan petani mitra tingkat I dan II bahwa diterapkan dalam 

hubungan kerja sama, yakni menyampaikan bahwa ketentuan kadar air sesuai 

standar kualitas perusahaan adalah 25% (setelah panen), 12% (setelah 

dikeringkan). Strategi tersebut telah diterapkan oleh petani mitra tingkat I 

terhadap sejumlah 75% petani mitra tingkat I dan adanya penerapan strategi 

tersebut dibenarkan oleh sejumlah 83,33% petani mitra tingkat II.  

 Strategi yang dilakukan oleh petani mitra tingkat I selain hal tersebut adalah 

menegaskan petani anggota untuk tidak memanen pada cuaca yang buruk atau 

hujan. Pemanenan pada cuaca yang buruk atau hujan selain membuat kandungan 

air benih berlebih, juga dapat membuat benih padi tumbuh. Hal tersebut juga 

diakui oleh petani mitra tingkat II sejumlah 16,67%. Berdasarkan informasi 

diatas, dapat dilihat bahwa strategi yang cenderung dilakukan petani mitra tingkat 

I agar memperoleh benih padi berkualitas dari petani mitra tingkat II adalah 

penyampaian ketentuan kadar air yang sesuai dengan standar kualitas perusahaan. 

 Dalam memperoleh benih padi berkualitas dari segi daya berkecambah 

benih, petani mitra tingkat I menyampaikan ketentuan dari perusahaan bahwa 

daya berkecambah benih padi yang berkualitas adalah 80%. Strategi tersebut 

diterapkan oleh seluruh petani mitra tingkat I terhadap seluruh petani mitra tingkat 

II serta informasi tersebut dibenarkan oleh seluruh petani mitra tingkat II. Dengan 

demikian, strategi yang cenderung dilakukan oleh petani mitra tingkat I dalam 

memperoleh benih padi berkualitas dari segi daya berkecambah adalah 

penyampaian ketentuan dari perusahaan terkait standar daya berkecambah benih. 

 Bentuk prosedur pengukuran kinerja yang diterapkan oleh petani mitra 

tingkat I terhadap petani mitra tingkat II adalah bahwa kinerja anggota dinyatakan 
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sesuai arahan PT. SHS Cabang Pasuruan diukur dari kualitas benih padi yang 

dihasilkan, yakni CVL maksimal 0,5%, kadar air maksimal 25%, dan kotoran 

maksimal 7% agar benih padi siap di proses untuk tahap selanjutnya. Pengukuran 

kinerja petani mitra juga dilakukan berdasarkan seleksi lapang bersama pihak 

perusahaan dalam 4 fase, yakni fase pendahuluan, fase vegetatif, fase berbunga, 

dan yang terakhir adalah fase kelulusan benih padi atau fase masak.  

 Berdasarkan seluruh bentuk prosedur pengukuran kinerja tersebut, yang 

paling cenderung diterapkan oleh petani mitra tingkat I dan diakui oleh petani 

mitra tingkat II adalah bahwa pengukuran kinerja petani mitra ditinjau dari benih 

padi hasil panen yang tidak mengandung campuran varietas lain. Hal tersebut 

diterapkan oleh petani mitra tingkat I terhadap sejumlah 75% petani mitra tingkat 

II dan dibenarkan oleh sejumlah 41,67% petani mitra tingkat II. Menurut beberapa 

pengakuan petani mitra tingkat II lainnya, bentuk prosedur pengukuran kinerja 

lainnya yang diterapkan oleh petani mitra tingkat I adalah kinerja petani dinilai 

baik apabila hasil benih padi anggota maksimal dan dapat terbeli oleh perusahaan, 

pengangkutan hasil panen tidak boleh melebihi satu truk (maksimal 7,5 ton) agar 

menghindari hasil benih padi yang tidak maksimal. 

 Pengecekan benih padi dari adanya kandungan varietas lain hanya dilakukan 

melalui uji lapang oleh tim PT. SHS Cabang Pasuruan yang dilanjutkan uji 

laboratorium. Apabila terdapat benih padi yang tidak sesuai dengan kriteria 

pengiriman perusahaan, maka petani mitra tingkat I akan mengembalikannya 

kepada petani mitra tingkat II dan mempersilahkan untuk menjual keluar. Hal 

tersebut diterapkan oleh petani mitra tingkat I terhadap sejumlah 83,33% petani 

mitra tingkat II dan dibenarkan oleh seluruh petani mitra tingkat II. Dengan 

demikian, berdasarkan informasi diatas maka tindakan preventif petani mitra 

tingkat I yang cenderung dipertimbangkan agar tidak terjadi ketidaksesuaian 

kriteria pengiriman benih padi adalah mengembalikan benih padi secara 

keseluruhan kepada petani mitra tingkat II.    

 Secara keseluruhan, variabel-variabel dalam indikator kinerja supplier ini 

yang cenderung dipertimbangkan oleh petani mitra tingkat I dan petani mitra 

tingkat II yang penerapannya sesuai dalam hubungan kerja sama adalah adanya 

strategi memperoleh benih padi berkualitas, adanya prosedur pengukuran kinerja, 
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dan kesesuaian barang dengan kriteria pengiriman. Variabel-variabel yang 

penerapannya kurang sesuai dalam hubungan kerja sama adalah harapan petani 

mitra terhadap kualitas benih padi yang dihasilkan. 

b. Proses Seleksi Supplier 

 Indikator proses seleksi supplier menggambarkan pemilihan petani mitra 

tingkat II sebagai anggota dari petani mitra tingkat I dalam melakukan kegiatan 

penangkaran benih padi bagi perusahaan. Indikator ini ditinjau dari beberapa 

variabel, yakni kriteria pemilihan petani mitra, prosedur standar penyeleksian 

petani mitra, sistem umpan balik/feedback, keefektifan negosiasi, dan kontrak 

standar untuk petani mitra.  Berikut ini merupakan tabel penerapan indikator 

proses seleksi supplier pada hubungan kerja sama antara petani mitra tingkat I 

dengan petani mitra tingkat II: 

Tabel 18. Penerapan Indikator Proses Seleksi Supplier pada Hubungan Petani 

antara Mitra Tingkat I dan Petani Mitra Tingkat II 

Sumber: Lampiran 6.b dan Lampiran 7.b 

 Dalam hal pemilihan petani mitra, petani mitra tingkat I maupun petani 

mitra tingkat II pada umumnya mengakui bahwa tidak terdapat kriteria khusus. 

Hal tersebut diakui oleh sejumlah 75% petani mitra tingkat I dan diakui 

kebenarannya oleh sejumlah 75% petani mitra tingkat II. Beberapa petani mitra 

tingkat I lainnya mengakui memiliki kriteria tertentu terhadap beberapa petani 

mitra tingkat II, yakni anggota yang mau diajak bekerja sama, anggota yang 

No. Proses Seleksi Supplier 
M1-M2 M2-M1 

n % n % 

1. Kriteria dalam pemilihan petani mitra tingkat II 

 a) Tidak memiliki kriteria khusus 9 75 9 75 

2. Keberadaan prosedur standar penyeleksian petani mitra tingkat II 

 a) Tidak ada 12 100 12 100 

3.1 Keberadaan sistem umpan balik/feedback 

 a) Ada 12 100 12 100 

3.2 Bentuk sistem umpan balik/ feedback 

 a) Saling memberikan keluhan dan 

saran serta bekerja secara terbuka 

dengan anggota petani 

9 75 3 25 

4. Keberadaan prosedur standar untuk negoisasi yang efektif 

 a) Tidak ada 12 100 12 100 

5. Keberadaan kontrak standar untuk petani mitra 

 a) Ada 12 100 5 41,67 
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bekerja secara transparan dan terbuka, serta anggota yang mau bernegosiasi 

dengan tidak menguntungkan dan merugikan sepihak. Menurut pengakuan 

beberapa petani mitra tingkat II lainnya, petani mitra tingkat I memilih anggota 

yang jujur dan mau bekerja keras serta berkomitmen, dapat bekerja sesuai arahan 

PT. SHS Cabang Pasuruan, serta mengerti di bidang penanaman benih padi. 

Berdasarkan informasi diatas, dapat dilihat bahwa dalam hubungan kerja sama 

antara petani mitra tingkat I dan II cenderung tidak memiliki kriteria pemilihan 

petani mitra secara khusus. 

 Hubungan kerja sama antara petani mitra tingkat I dan II merupakan kerja 

sama yang berdasarkan naungan PT. SHS Cabang Pasuruan. Oleh karena itu, 

dalam memilih anggotanya sebagai petani mitra tingkat II, petani mitra tingkat I 

melakukan penawaran kepada siapapun petani yang ingin bekerja sama untuk 

produksi benih padi bagi PT. SHS Cabang Pasuruan, oleh karena itu petani mitra 

tingkat I tidak memiliki kriteria tertentu dalam memilih petani yang akan diajak 

kerja sama. Dengan demikian petani mitra tingkat I juga tidak melakukan 

prosedur penyeleksian petani mitra tingkat II. 

 Sistem umpan balik/feedback antara petani mitra tingkat I dan petani mitra 

tingkat II yang keberadaannya dibenarkan oleh kedua belah pihak adalah saling 

memberikan informasi, keluhan, dan saran serta bersikap terbuka. Keduanya juga 

membenarkan bahwa tidak ada prosedur standar untuk negosiasi yang efektif 

karena penetapan harga yang mengacu pada harga umum ditambah 5%.  Adanya 

kontrak standar untuk petani mitra tingkat II dibenarkan oleh seluruh petani mitra 

tingkat I dan dibenarkan oleh petani mitra tingkat II sejumlah 41,67%, dan sisanya 

yang menyatakan tidak. Petani yang menyatakan tidak adanya kontrak kerja sama 

tersebut menganggap bahwa kerja sama antara petani mitra tingkat I dan II tidak 

terikat, sedangkan petani yang beranggapan bahwa terdapat kontrak standar antara 

petani mitra tingkat I dan II merupakan kontrak standar yang diyakini berasal dari 

perusahaan. 

 Secara keseluruhan, variabel-variabel dari indikator proses seleksi supplier 

yang cenderung dipertimbangkan untuk diterapkan dalam hubungan kerja sama 

antara petani mitra tingkat I maupun petani mitra tingkat II sebagai hal adanya 

kontrak standar petani mitra dan adanya sistem umpan balik/feedback. Variabel 
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yang cenderung tidak dipertimbangkan serta kurang sesuai penerapannya dalam 

hubungan kerja sama antara petani mitra tingkat I dan II adalah terkait kriteria 

pemilihan petani mitra dan proses penyeleksian petani mitra. 

c. Koordinasi Supplier 

 Koordinasi antara petani mitra tingkat I dan petani mitra tingkat II dalam 

hubungan kerja sama dapat ditinjau dari beberapa variabel, yakni koordinasi 

untuk meningkatkan proses operasi usaha, pengambilan keputusan yang tidak 

terduga, dan informasi terkait kebutuhan pasokan. Variabel-variabel tersebut 

menggambarkan hubungan antara petani mitra tingkat I dan II dalam menjalin 

hubungan kerja samanya. Berikut ini merupakan tabel penerapan indikator 

koordinasi supplier pada hubungan kerja sama antara petani mitra tingkat I 

dengan petani mitra tingkat II: 

Tabel 19. Penerapan Indikator Koordinasi Supplier pada Hubungan antara Petani 

Mitra Tingkat I dan Petani Mitra Tingkat II 

Sumber: Lampiran 6.c dan Lampiran 7.c 

   

No. Koordinasi Supplier 
M1-M2 M2-M1 

n % n % 

1. Bentuk koordinasi untuk meningkatkan proses operasi perusahaan 

 a) Pengarahan petani mitra tingkat 

II terkait penanaman benih padi 

yang baik 

6 50 3 25 

 b) Penyampaian informasi dari  

perusahaan oleh petani mitra 

tingkat I kepada petani mitra 

tingkat II terkait standar kualitas 

benih padi perusahaan 

4 33,33 5 41,67 

2.1 Keberadaan peran petani mitra tingkat I terkait pengambilan keputusan kritis dalam 

situasi tak terduga 

 a) Ada 3 25 3 25 

2.2 Peran petani mitra tingkat I terkait pengambilan keputusan kritis dalam situasi tak 

terduga 

 a) Benih padi yang ditolak oleh 

pihak perusahaan dibeli oleh 

petani mitra tingkat I dengan 

harga konsumsi 

3 25 3 25 

3.1 Keberadaan informasi terkait kebutuhan pasokan tambahan 

 a) Tidak ada 12 100 12 100 

3.2 Penyebab tidak adanya informasi terkait kebutuhan pasokan tambahan 

 a) Belum pernah ada informasi 

terkait kebutuhan pasokan 

tambahan oleh perusahaan 

 75  75 
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 Berdasarkan Tabel 19, koordinasi untuk meningkatkan proses operasi usaha 

yang dilakukan oleh petani mitra tingkat I terhadap petani mitra tingkat II yang 

paling dominan adalah pengarahan kepada petani mitra tingkat II terkait 

penanaman benih padi yang baik. Hal tersebut diterapkan oleh petani mitra tingkat 

I terhadap sejumlah 50% petani mitra tingkat II, namun informasi tersebut hanya 

diakui kebenarannya oleh sejumlah 33,33% petani mitra tingkat II. Beberapa 

koordinasi lainnya yang dilakukan dalam hubungan kerja sama antara petani mitra 

tingkat I dan II berupa pengamatan langsung kegiatan penanaman benih padi, 

serta penyampaian arahan perusahaan dan standar kualitas benih padi bagi 

perusahaan. Berdasarkan informasi diatas, dapat dilihat bahwa koordinasi berupa 

pengarahan terkait penanaman benih padi yang baik merupakan salah satu bentuk 

koordinasi untuk meningkatkan proses operasi usaha perusahaan. 

 Petani mitra tingkat I tidak melakukan pengambilan keputusan kritis 

menghadapi situasi yang tidak terduga dalam hubungan kerja sama dengan petani 

mitra tingkat II karena pada umumnya hasil panen yang mengalami kegagalan 

tidak akan dibeli secara keseluruhan oleh perusahaan melalui petani mitra tingkat 

I. Akan tetapi, menurut penerapan petani mitra tingkat I terhadap sejumlah 25% 

petani mitra tingkat I, benih padi yang ditolak oleh pihak perusahaan kemudian 

dibeli oleh petani mitra tingkat I tersebut dengan harga konsumsi bukan sebagai 

harga benih. Namun demikian, Petani mitra tingkat II yang mengakui kebenaran 

informasi tersebut hanya berjumlah 25%. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa 

dalam hubungan kerja sama antara petani mitra tingkat I dan II pada umuminya 

tidak terdapat pengambilan keputusan kritis oleh petani mitra tingkat I. 

 Petani mitra tingkat I dan II membenarkan bahwa dalam hubungan kerja 

sama keduanya tidak terdapat adanya pemberian informasi terkait kebutuhan 

pasokan tambahan yang disebabkan tidak ada koordinasi mengenai hal tersebut 

dari pihak PT. SHS Cabang Pasuruan (Tabel 19). Selain tidak adanya informasi 

dari perusahaan, beberapa dari petani mitra tingkat I dan II menyatakan bahwa 

apabila perusahaan membutuhkan pasokan tambahan, maka akan diperoleh dari 

pembelian kepada penangkar resmi. Hal tersebut dikarenakan pembelian sudah 

dilakukan secara keseluruhan dari petani mitra sehingga tidak akan ada pasokan 

tambahan.  
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 Secara keseluruhan, variabel-variabel yang cenderung dipertimbangkan 

serta sesuai penerapannya dalam hubungan kerja sama petani mitra tingkat I dan 

petani mitra tingkat II adalah koordinasi meningkatkan proses operasi perusahaan, 

sedangkan variabel penambilan keputusan tidak terduga dan informasi pasokan 

tambahan cenderung tidak dipertimbangkan karena penerapan yang kurang sesuai 

dalam hubungan kerja sama antara petani mitra tingkat I dan II. 

d) Integrasi Informasi 

 Integrasi informasi dalam hubungan kerja sama antara petani mitra tingkat I 

dan II penting serta dibutuhkan agar kedua belah pihak dapat menjalankan 

produksi benih padi bagi perusahaan dengan berhasil. Pengukuran integrasi 

informasi ditinjau dari beberapa variabel, yakni berbagi informasi, peramalan 

dalam usaha, sarana komunikasi, dan keefektifan komunikasi. Berikut ini 

merupakan tabel penerapan indikator integrasi informasi pada hubungan kerja 

sama antara petani mitra tingkat I dengan petani mitra tingkat II: 

Tabel 20. Penerapan Indikator Integrasi Informasi pada Hubungan antara Petani 

 Mitra Tingkat I dan Petani Mitra Tingkat II 

Sumber: Lampiran 6.d dan Lampiran 7.d 

No. Integrasi Informasi 
M1-M2 M2-M1 

n % n % 

1. Bentuk cara petani mitra tingkat I dalam berbagi informasi dengan petani mitra 

tingkat II 

 a) Melalui pertemuan saat seleksi 

lapang atau saat aktivitas 

penanaman benih padi di lapang 

12 100 2 16,67 

2. Keberadaan peramalan usaha dengan petani mitra tingkat II 

 a) Tidak ada 12 100 12 100 

3. Penyebab tidak adanya peramalan dengan petani mitra tingkat II 

 a) Peramalan dilakukan oleh 

perusahaan dengan petani mitra 

tingkat I, petani mitra tingkat  II 

hanya memperoleh informasinya 

12 100 12 100 

4. Bentuk sarana komunikasi     

 a) Pertemuan langsung di lapang, 

 pertemuan non formal di 

 rumah petani, dan dengan alat 

 komunikasi (handphone) 

12 100 12 100 

5 Keefektifan proses komunikasi yang berjalan 

 a) Sudah efektif 12 100 12 100 

6 Keberadaan perencanaan untuk meningkatkan komunikasi 

 a) Tidak ada 12 100 12 100 
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 Dalam bekerja sama dengan petani mitra tingkat II, petani mitra tingkat I 

berbagi informasi melalui pertemuan pada saat kegiatan seleksi lapang atau pada 

saat aktivitas penanaman benih padi di lapang. Pernyataan tersebut diakui oleh 

seluruh petani mitra tingkat I, namun hanya dibenarkan oleh sejumlah 16,67% 

petani mitra tingkat II. Mayoritas petani mitra tingkat II menyatakan bahwa saling 

berbagi informasi dengan petani mitra tingkat I hanya pada saat sosialisasi awal 

kerja sama sebelum masa tanam. Hal tersebut dikarenakan informasi yang secara 

umum diberikan langsung oleh pihak perusahaan dan petani mitra tingkat I selaku 

ketua kelompok tani hanya berperan sebagai pengantara pemberi informasi. 

 Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam peramalan usaha, meliputi 

peramalan tanggal tebar, tanggal tanam, jadwal seleksi, tanggal panen, dan 

sebagainya, diakui bahwa tidak dilakukan oleh seluruh petani mitra tingkat I. Hal 

tersebut juga dibenarkan dan diketahui oleh seluruh petani mitra tingkat II. 

Penyebabnya adalah peramalan hanya dapat dilakukan oleh PT. SHS Cabang 

Pasuruan dan petani mitra tingkat I, dan petani mitra tingkat II hanya memperoleh 

hasil informasi dan melaksanakannya. 

 Bentuk sarana komunikasi diakui oleh petani mitra tingkat I dan II yakni, 

dengan menggunakan alat komunikasi (handphone), melalui pertemuan di lapang 

dan pertemuan non formal seperti dirumah ketua kelompok tani. Seluruh petani 

mitra tingkat I dan II juga mengakui bahwa tidak ada permasalahan diantara 

proses komunikasi yang berjalan sehingga terbilang sudah efektif, serta tidak 

memerlukan peningkatan komunikasi antara kedua belah pihak. 

 Secara keseluruhan, variabel-variabel yang cenderung dipertimbangkan dan 

sesuai dalam hubungan kerja sama antara petani mitra tingkat I dan II terkait 

indikator integrasi informasi adalah berbagi informasi, sarana komunikasi dan 

keefektifan komunikasi. Variabel yang tidak diterapkan adalah peramalan 

terhadap usaha. 
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e. Hubungan Organisasional 

 Hubungan antara petani mitra tingkat I dan petani mitra tingkat II 

digambarkan sebagai hubungan suatu organisasi yang memiliki tujuan usaha yang 

sama karena berada dalam suatu aktivitas usaha yang sama. Kolaborasi antar 

keduanya menentukan keberhasilan rantai pasok benih padi perusahaan. Indikator 

hubungan organisasional ditinjau dari beberapa variabel, yakni cara menjaga 

komunikasi, saling berbagi resiko, kesamaan tujuan usaha/bisnis, dan strategi 

mencapai tujuan usaha./bisnis. Berikut ini merupakan tabel penerapan hubungan 

organisasional pada hubungan petani mitra tingkat I dengan petani mitra tingkat 

II: 

Tabel 21. Penerapan Indikator Hubungan Organisasional pada Hubungan antara 

 Petani Mitra Tingkat I dan Petani Mitra Tingkat II 

Sumber: Lampiran 6.e dan Lampiran 7.e 

  

No. Hubungan Organisasional 
M1-M2 M2-M1 

n % n % 

1. Cara menjaga komunikasi yang baik dengan petani mitra 

 a) Bertanggungjawab dalam hal  

mendampingi anggota mulai dari 

aktivitas penanaman benih padi 

sampai panen 

6 50 7 58,33 

2. Keberadaan saling berbagi resiko dengan petani mitra 

 a) Tidak ada 12 100 12 100 

3.1 Kesamaan tujuan usaha/bisnis dengan petani mitra 

 a) Ada 12 100 12 100 

3.2 Tujuan usaha/bisnis perusahaan 

dengan petani mitra 

    

 a) Memperoleh peningkatan 

produksi menggunakan benih 

padi unggul dari PT. SHS 

berkualitas baik 

3 25 4 33,33 

 b) Menambah penghasilan petani 

melalui produksi benih padi 

dalam kerja sama dengan PT. 

SHS 

6 50 8 66,67 

4. Cara mencapai tujuan usaha/bisnis     

 a) Mengikutsertakan anggota untuk 

bekerjasama dengan PT. SHS 

dengan harapan menghasilkan 

benih padi berkualitas dan harga 

jual tinggi 

6 50 10 83,33 

 b) Mengikuti arahan dan bimbingan 

dari perusahaan 

3 25 2 16,67 
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 Dalam menjalin suatu hubungan kerja sama yang baik, petani mitra tingkat I 

memiliki cara dalam menjaga komunikasinya dengan petani mitra tingkat II. Cara 

yang paling dominan dilakukan adalah dengan bertanggungjawab dalam 

melakukan pendampingan terhadap anggota dalam seluruh aktivitas penanaman 

benih padi mulai dari tanam, seleksi lapang, hingga panen. Sejumlah 50% petani 

mitra tingkat I menerapkan cara tersebut dan dibenarkan oleh petani mitra tingkat 

2 sejumlah 83,33%. Beberapa cara yang dilakukan dalam menjaga komunikasi 

antara petani mitra tingkat I dan II adalah saling keterbukaan dan adanya 

konsultasi terkait kerja sama produksi benih padi yang dilakukan ketika di lapang 

atau komunikasi melalui handphone. Petani mitra tingkat II juga pernah 

melakukan konsultasi berupa kunjungan ke rumah petani mitra tingkat I selaku 

ketua kelompok tani mereka. Dengan demikian, berdasarkan informasi diatas 

dapat dilihat bahwa cara menjaga komunikasi yang cenderung dipertimbangkan 

untuk diterapkan adalah pendampingan petani mitra tingkat II dalam seluruh 

aktivitas penanaman benih padi. 

 Aktivitas produksi benih padi tidak menutup kemungkinan dengan adanya 

resiko-resiko seperti, kegagalan panen, padi rubuh, dan sebagainya. Namun 

demikian, hubungan kerja sama antara petani mitra tingkat I dan petani mitra 

tingkat II seluruhnya tidak melakukan pembagian resiko. Apabila benih padi 

ditolak oleh perusahaan karena padi rubuh, maka petani mitra tingkat II akan 

menjualnya dengan harga konsumsi, sedangkan bila terjadi kegagalan panen dan 

benih padi tidak terbeli, maka petani mitra tingkat II tetap harus membayar benih 

awal pinjaman dari ketua kelompok tani atau petani mitra tingkat I. Berdasarkan 

informasi diatas, dapat dilihat bahwa dalam hubungan kerja sama antara petani 

mitra tingkat I dan II tidak mempertimbangkan adanya pembagian resiko. 

 Dalam menjalankan usaha benih padi, petani mitra tingkat I dan petani mitra 

tingkat II sebagai pelaku usaha memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam 

usahanya. Beberapa tujuan usaha yang dimiliki keduanya terdapat beberapa 

kesamaan. Salah satu tujuan yang paling dominan dimiliki oleh petani mitra 

tingkat I terhadap sejumlah 60% petani mitra tingkat II, yakni menambah 

penghasilan petani melalui produksi benih padi dalam kerja sama dengan PT. SHS 

Cabang Pasuruan. Hal tersebut dibenarkan oleh sejumlah 66,67% petani mitra 
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tingkat II. Cara untuk mencapai tujuan usaha tersebut adalah mengikutsertakan 

anggota kelompok tani (petani mitra tingkat II) untuk bekerjasama dengan 

perusahaan yang dengan harapan dapat menghasilkan benih padi yang berkualitas 

dan memiliki harga jual yang tinggi. Hal ini merupakan pendapat dari 50% petani 

mitra tingkat I dan benarkan oleh sejumlah 83,33% petani mitra tingkat II. 

 Dengan demikian, berdasarkan informasi diatas dapat dilihat bahwa secara 

keseluruhan variabel-variabel yang cenderung menjadi pertimbangan untuk 

diterapkan serta sesuai dalam penerapan kerja sama antara petani mitra tingkat I 

dan petani mitra tingkat II khususnya dalam indikator hubungan organisasional, 

yakni cara menjaga komunikasi, kesamaan tujuan usaha, dan strategi mencapai 

tujuan usaha. Variabel yang kurang sesuai dalam penerapannya sehingga tidak 

dipertimbangkan dalam hubungan kerja sama petani mitra tingkat I dan II adalah 

adanya berbagi resiko. 

f) Efektivitas Komunikasi Mengenai Produksi 

 Efektivitas komunikasi mengenai produksi benih padi dalam kerja sama 

antara petani mitra tingkat I dan petani mitra tingkat II adalah tercapainya 

kesesuaian benih padi dengan daftar spesifikasi yang ditentukan oleh perusahaan. 

Dalam hubungan kerja sama antara petani mitra tingkat I dan II, satu-satunya 

variabel yang dapat mengukur indikator efektivitas komunikasi mengenai 

produksi serta diterapkan dalam keduanya adalah variabel daftar spesifikasi 

produk.  

 Kerja sama antara petani mitra tingkat I dan petani mitra tingkat II pada 

dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan produksi benih padi PT. SHS Cabang 

Pasuruan, sehingga benih padi yang akan diproduksi harus menyesuaikan 

pedoman yang ditentukan oleh perusahaan. Perusahaan memiliki daftar spesifikasi 

produk sebagai pedoman bagi petani mitra yang disampaikan hanya kepada petani 

mitra tingkat I sebagai perantara untuk disampaikan kepada petani mitra tingkat II. 

Petani mitra tingkat II sejumlah 50% menyatakan bahwa tidak mengetahui 

keberadaan daftar spesifikasi produk karena informasi tersebut disampaikan 

secara langsung atau lisan oleh ketua kelompok tani mereka, sehingga tidak 

berupa daftar tertulis. Dengan demikian, berdasarkan informasi diatas dapat 

dilihat bahwa petani mitra tingkat I dan II mempertimbangkan variabel daftar 
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spesifikasi produk sebagai hal yang penting untuk diterapkan dalam hubungan 

kerja sama keduanya. 

g) Efektivitas Administrasi Kontrak 

 Efektivitas administrasi kontrak yang dimaksud dalam hubungan kerja sama 

antara petani mitra tingkat I dan petani mitra tingkat II adalah keefektifan kontrak 

kerja antara perusahaan dan supplier dalam proses pembelian & pengadaan bahan 

baku ditinjau dari evaluasi dan verifikasi produk dan evaluasi keefektifan proses 

pembayaran dalam kontrak. Berikut ini adalah tabel penerapan indikator 

efektivitas administrasi kontrak pada hubungan kerja sama antara petani mitra 

tingkat I dengan petani mitra tingkat II: 

Tabel 22. Penerapan Indikator Efektivitas Administrasi Kontrak pada Hubungan 

 Petani Mitra Tingkat I dan Petani Mitra Tingkat II 

Sumber: Lampiran 6.g dan Lampiran 7.g 

No. Efektivitas Administrasi Kontrak 
M1-M2 M2-M1 

n % n % 

1.1 Bentuk cara petani mitra tingkat I memeriksa dan memverifikasi benih padi yang 

diproduksi agar sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan 

 a) Melalui kegiatan seleksi lapang, 

yakni pemeriksaan terhadap 

kandungan CVL di sawah 

bersama dengan tim seleksi dari 

perusahaan. Bila dinyatakan 

lulus uji lapang, benih padi 

selanjutnya dilakukan uji kualitas 

di laboratorium. Setelah lulus uji 

laboratorium, barang dapat 

diproses untuk tahap produksi 

selanjutnya 

12 100 12 100 

1.2 Pemeriksaan dan verifikasi benih padi dimulai dari tempat petani mitra tingkat I 

atau  tempat petani mitra tingkat II 

 a) Petani mitra tingkat II 12 100 12 100 

2.1 Prosedur pembayaran     

 a) Pembayaran secara transfer oleh 

kantor SHS Pusat di Jakarta ke 

rekening petani mitra tingkat I, 

kemudian petani mitra tingkat I 

melakukan pembagian hasil 

secara cash kepada petani mitra 

tingkat II sesuai harga yang telah 

disepakati menurut hasil panen 

masing-masing anggota 

12 100 12 100 

2.2 Prosedur pembayaran disetujui oleh petani mitra tingkat II 

 a) Tidak 12 100 12 100 
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 Evaluasi dan verifikasi produk dilakukan oleh petani mitra tingkat I melalui 

kegiatan seleksi lapang yang dikoordinir oleh tim seleksi dari PT. SHS Cabang 

Pasuruan. Kegiatan yang dilakukan adalah pemeriksaan terhadap kandungan CVL 

di sawah tempat petani mitra tingkat II dan dinyatakan lulus uji lapang apabila 

memiliki kandungan CVL maksimal 0,5%, dan selanjutnya dilakukan uji kualitas 

di laboratorium perusahaan.. Setelah lulus uji laboratorium, benih padi dapat 

diproses untuk tahap produksi selanjutnya. Hal tersebut merupakan pernyataan 

dari seluruh petani mitra tingkat I dan dibenarkan oleh petani mitra tingkat II. 

 Prosedur pembayaran oleh petani mitra tingkat I terhadap petani mitra 

tingkat II, yakni setelah pembayaran secara transfer oleh kantor SHS Pusat di 

Jakarta sampai pada rekening petani mitra tingkat I, kemudian petani mitra tingkat 

I melakukan pembagian hasil secara cash kepada petani mitra tingkat II sesuai 

harga yang telah disepakati menurut hasil panen masing-masing anggota. Hal ini 

dinyatakan oleh seluruh petani mitra tingkat I dan diakui kebenarannya oleh 

petani mitra tingkat II. Namun demikian, seluruh petani mitra tingkat II tidak 

menyetujui prosedur pembayaran dari pusat karena melewati kesepakatan waktu 

pembayaran. Secara keseluruhan, variabel dalam indikator efektivitas administrasi 

kontrak, yakni pemeriksaan dan verifikasi produk sesuai dengan spesifikasi yang 

dibutuhkan, serta prosedur pembayaran, merupakan variabel yang keduanya 

cenderung dipertimbangkan oleh karena penerapan yang sesuai dalam hubungan 

kerja sama antara petani mitra tingkat I dan petani mitra tingkat II. 

 

5.5 Analisis Keeratan Hubungan Supplier Relationship Management  

 (SRM) Benih Padi pada hubungan PT. SHS Cabang Pasuruan dengan 

 Petani Mitra Tingkat 1 dan Petani Mitra Tingkat 1 dengan Petani 

 Mitra Tingkat 2 

 Hubungan antara PT. SHS Cabang Pasuruan dan petani mitra tingkat I serta 

hubungan petani mitra tingkat I dengan petani mitra tingkat II memiliki peran 

dalam aktivitas rantai pasok benih padi perusahaan. Dua pola hubungan yang 

terjalin dengan baik tersebut dapat berdampak pada peningkatan produksi benih 

padi bagi perusahaan. Oleh karena itu, kedua pola hubungan memiliki tingkat 

keeratan masing-masing yang dianalisis guna mengetahui ada atau tidaknya 

hubungan serta seberapa kuat hubungan yang dimiliki.  
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 Hasil koefisien korelasi dalam analisis rank Spearman menyatakan bahwa 

hubungan antara PT. SHS Cabang Pasuruan dan petani mitra tingkat I memiliki 

tingkat keeratan hubungan yang cukup berarti atau sedang dibuktikan dengan 

koefisien korelasi sebesar 0,438, serta hubungan bersifat searah karena koefisien 

korelasi tersebut bernilai positif. Tingkat keeratan hubungan antara PT. SHS 

Cabang Pasuruan dan petani mitra tingkat I yang bernilai cukup atau sedang 

tersebut disebabkan oleh beberapa variabel yang pelaksanaannya tidak sesuai 

dengan keinginan salah satu pihak. Variabel-variabel tersebut adalah kontrak 

standar, koordinasi untuk meningkatkan usaha, jenis sistem informasi (sistem 

informasi pembayaran), dan prosedur pembayaran. 

 Salah satu kontrak standar yang dimiliki oleh PT. SHS Cabang Pasuruan 

yang pelaksanaan dalam hubungan kerja samanya tidak dengan tepat menurut 

pihak petani mitra tingkat I adalah waktu pembayaran. Kontrak standar mengenai 

waktu pembayaran yang menyatakan bahwa akan dilaksanakan 7 hari setelah 

panen atau selambat-lambatnya 30 hari kerja Bank sejak penerimaan calon benih 

oleh pihak perusahaan. Pengalaman seluruh petani mitra tingkat I adalah waktu 

pembayaran yang terlambat hingga 4-6 bulan dan hal tersebut sangat merugikan 

petani. Menurut pendapat perusahaan, hal tersebut terjadi karena 

ketidaklengkapan dokumen yang diserahkan pihak petani mitra tingkat I kepada 

perusahaan sehingga memperlambat proses prosedur pembayaran. 

 Koordinasi yang dilakukan PT. SHS Cabang Pasuruan dalam meningkatkan 

usaha dengan petani mitra tingkat I pada kenyataannya tidak sesuai dengan 

pelaksanaannya. Hal tersebut dinyatakan oleh sejumlah 60% petani mitra tingkat I 

yang merasakan bahwa perusahaan kurang melakukan usaha dalam hubungan 

kerja sama. Petani mitra tingkat I tersebut pada dasarnya membutuhkan sarana 

produksi seperti pupuk organik, obat-obatan, dan sebagainya yang menunjang 

aktivitas produksi benih padi, sehingga meminta perusahaan untuk 

menyediakannya bagi petani. Akan tetapi, perusahaan hanya menerima 

permintaan petani tanpa merealisasikannya. 

 Jenis sistem informasi (sistem informasi pembayaran) dan prosedur 

pembayaran merupakan dua hal yang berkaitan dan pelaksanaannya mengalami 

banyak keluhan dari petani mitra. PT. SHS Cabang Pasuruan dan seluruh petani 
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mitra tingkat I mengakui bahwa terjadi perubahan regulasi sistem pembayaran 

pada tahun 2016 yang mengharuskan seluruh pembayaran dan transaksi dalam 

kegiatan pembelian calon benih petani mitra dikoordinasikan melalui kantor pusat 

SHS di Jakarta. Hal inilah yang membuat waktu pembayaran menjadi sangat 

terlambat. Sejumlah 80% (4 orang) petani mitra tingkat I merasakan sistem 

informasi pembayaran belum efektif dan mengharapkan pembayaran dapat 

dilakukan seperti semula, yakni pembayaran secara cash yang dikoordinasikan 

oleh kantor cabang SHS Pasuruan.  

 Hubungan antara petani mitra tingkat I dan petani mitra tingkat II 

dinyatakan bersifat tinggi atau kuat dengan koefisien korelasi sebesar 0,809, serta 

hubungan bersifat searah karena koefisien korelasi bersifat positif. Hal ini 

menandakan petani mitra tingkat I dan petani mitra tingkat II memiliki hubungan 

yang berkesinambungan. Pernyataan ini didukung dengan pelaksanaan seluruh 

variabel dalam hubungan kerja sama antara petani mitra tingkat I dengan petani 

mitra tingkat II yang berjalan dengan baik dan searah. Keluhan-keluhan yang 

dialami petani mitra tingkat II memiliki kesamaan dengan yang dikeluhkan petani 

mitra tingkat I oleh karena keduanya merupakan kesatuan petani mitra yang 

bekerja untuk produksi benih padi bagi PT. SHS Cabang Pasuruan.  

 Sejumlah 80% petani mitra mengakui bahwa adanya pertimbangan untuk 

tetap menerima tawaran kerja sama dengan perusahaan meskipun mengetahui 

kekurangan yang dimiliki adalah karena benih yang dipinjamkan oleh PT. SHS 

Cabang Pasuruan memiliki kualitas yang unggul dan terjamin mutunya (sesuai 

ISO 9001:2008). Petani-petani mitra tersebut mengakui bahwa hasil yang 

diperoleh selama menggunakan benih SHS memuaskan. Hasil yang diperoleh 

petani dengan menggunakan benih dari toko atau kios sangat berbeda jauh dengan 

menggunakan benih SHS karena benih SHS sudah teruji standar kualitasnya. 

Petani-petani mitra tersebut pada awalnya menerima informasi promosi yang baik 

dari toko dan kios yang mengatakan bahwa benih yang dijual memiliki kualitas 

yang baik dengan harga yang terjangkau. Namun ternyata, benih padi yang 

dihasilkan tidak memuaskan. 
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan  

 Dalam menjalankan aktivitas rantai pasok benih padi, penerapan Supplier 

Relationship Management (SRM) oleh PT. SHS Cabang Pasuruan terhadap petani 

mitra penangkar benih padi ditinjau dari unsur-unsur SRM yang terdiri dari 

konsep, indikator, dan variabel SRM. Unsur-unsur SRM yang cenderung 

dipertimbangkan dalam hubungan kerja sama antara perusahaan dan petani mitra 

tingkat I berjumlah 14 dari 27 variabel SRM yang diteliti, yakni strategi 

memperoleh benih padi berkualitas, prosedur pengukuran kinerja, sistem umpan 

balik/feedback, kontrak standar, koordinasi meningkatkan proses operasi 

perusahaan, berbagi informasi, peramalan terhadap usaha, sarana komunikasi, 

kesamaan tujuan usaha, jenis sistem informasi, daftar spesifikasi produk, 

spesifikasi dan kuantitas yang tepat untuk pembelian, pemeriksaan dan verifikasi 

produk yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan, dan prosedur 

pembayaran.  

 Unsur-unsur yang cenderung dipertimbangkan dalam hubungan kerja sama 

antara petani mitra tingkat I dan petani mitra tingkat II berjumlah 14 dari 23 

variabel SRM yang diteliti, yakni strategi memperoleh benih padi berkualitas, 

kesesuaian benih padi dengan kriteria pengiriman, sistem umpan balik/feedback, 

kontrak standar, koordinasi meningkatkan proses operasi perusahaan, berbagi 

informasi, sarana komunikasi, keefektifan komunikasi, cara menjaga komunikasi, 

kesamaan tujuan usaha, strategi mencapai tujuan usaha, daftar spesifikasi produk, 

pemeriksaan dan verifikasi produk yang sesuai dengan spesifikasi yang 

dibutuhkan, dan prosedur pembayaran. 

 Unsur-unsur SRM dalam penelitian Pasutham (2012) yang sesuai 

penerapannya dalam hubungan kerja sama antara perusahaan dan petani mitra 

tingkat I berjumlah 5 dari 33 variabel SRM yang diteliti oleh Pasutham (2012), 

yakni kualitas produk, ruang lingkup yang jelas, spesifikasi, dan kriteria untuk 

seleksi, rencana produksi, peramalan permintaan bersama, serta inspeksi dan 

verifikasi. Jumlah unsur-unsur SRM yang diteliti oleh Pasutham (2012) hanya 

berjumlah sedikit yang aplikatif dalam penerapan hubungan kerja sama antara 

perusahaan dan petani mitra tingkat I, hal tersebut disebabkan oleh penelitian 
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Pasutham (2012) yang dalam perusahaan berskala besar (perusahaan 

multinasional) sehingga terdapat perbedaan kesesuaian unsur-unsur SRM yang 

aplikatif dengan penelitian SRM benih padi di PT. SHS Cabang Pasuruan yang 

berskala kecil. 

 Hubungan antara PT. SHS Cabang Pasuruan dengan petani mitra tingkat I 

memiliki tingkat keeratan yang cukup berarti atau sedang. Hal ini terbukti dengan 

koefisien korelasi yang diperoleh sebesar 0,438 dan bersifat searah karena 

koefisien korelasi bernilai positif. Beberapa unsur SRM yang menyebabkan 

keeratan hubungan keduanya cukup berarti atau sedang adalah kontrak standar 

yang dinyatakan oleh seluruh petani mitra tingkat I, koordinasi meningkatkan 

proses operasi usaha (dinyatakan oleh sejumlah 60% petani mitra tingkat I), serta 

jenis sistem informasi (sistem informasi pembayaran) dan prosedur pembayaran 

yang dinyatakan oleh sejumlah 80% petani mitra tingkat I. Unsur-unsur tersebut 

merupakan jawaban permasalahan relasi perusahaan dan petani mitra maka 

memerlukan perbaikan untuk kedepannya. 

  Hubungan antara petani mitra tingkat I dan petani mitra tingkat II memiliki 

tingkat keeratan yang tinggi atau kuat. Hal ini terbukti dengan koefisien korelasi 

sebesar 0,809 dan bersifat searah karena koefisien korelasi bersifat positif. Unsur-

nsur SRM yang menjadi faktor pendukung tinggi atau kuatnya hubungan petani 

mitra tingkat I dan petani mitra tingkat II merupakan unsur-unsur yang cenderung 

dipertimbangkan dalam hubungan keduanya, yakni strategi memperoleh benih 

padi berkualitas, kesesuaian benih padi dengan kriteria pengiriman, sistem umpan 

balik/feedback, kontrak standar, koordinasi meningkatkan proses operasi 

perusahaan, berbagi informasi, sarana komunikasi, keefektifan komunikasi, cara 

menjaga komunikasi, kesamaan tujuan usaha, strategi mencapai tujuan usaha 

daftar spesifikasi produk, pemeriksaan dan verifikasi produk yang sesuai dengan 

spesifikasi yang dibutuhkan, dan prosedur pembayaran. 

6.2 Saran 

 Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian tentang Supplier 

Relationship Management (SRM) benih padi di PT. SHS Cabang Pasuruan adalah: 

1. Mempertahankan relasi antara petani mitra tingkat I dan petani mitra tingkat II 

dengan mempertahankan unsur-unsur yang dipertimbangkan kedua belah 
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pihak, yakni strategi memperoleh benih padi berkualitas, kesesuaian benih padi 

dengan kriteria pengiriman, sistem umpan balik/feedback, kontrak standar, 

koordinasi meningkatkan proses operasi perusahaan, berbagi informasi, sarana 

komunikasi, keefektifan komunikasi, cara menjaga komunikasi, kesamaan 

tujuan usaha, strategi mencapai tujuan usaha daftar spesifikasi produk, 

pemeriksaan dan verifikasi produk yang sesuai dengan spesifikasi yang 

dibutuhkan, dan prosedur pembayaran. 

2. Memperbaiki relasi antara perusahaan dan petani mitra tingkat I dengan 

memperbaiki unsur-unsur yang kurang sesuai,yakni kontrak standar, koordinasi 

untuk meningkatkan usaha, jenis sistem informasi, dan prosedur pembayaran. 

3. PT. SHS Cabang Pasuruan dengan petani mitra tingkat I dan petani mitra 

tingkat II mengadakan pertemuan rutin untuk menjaga hubungan dan 

komunikasi. 

4. PT. SHS Cabang Pasuruan memastikan agar petani mitra tingkat I dan petani 

mitra tingkat II memiliki daftar spesifikasi produk benih padi sebagai pegangan 

dalam memproduksi benih padi. 
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