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Abstrak 
 

Peningkatan Teknologi Informasi yang setiap tahunnya membuat seseorang 
harus berusaha untuk bekerja keras dan harus lebih cepat dari yang lainnya. Hal 
ini sama dengan sebuah perusahaan, kecepatan dan kemampuan sangat 
dibutuhkan. Kecepatan yang dimaksud disini adalah kemampuan memproduksi 
produk yang lebih cepat, pengiriman yang selalu tepat waktu dan kemampuan 
teknologi yang mendukung perusahaan dalam mempercepat sebuah 
perkembangan untuk meningkatkan sebuah kinerja perusahaan. Kinerja 
perusahaan dapat ditingkatkan dari beberapa aspek salah satunya menggunkan 
sistem rantai pasok atau bisa disebut Supply chain 
 

Kemampuan sebuah perusahaan dalam menyebarkan produknya ke beberapa 
tempat disini, membutuhkan sebuah rantai pasok yang tepat, kelalaian dalam 
menggunakan rantai pasok bisa menyebabakan beberapa hal seperti, rusak nya 
produk tersebut jika produk tersebut memiliki jangka waktu yang relatif lebih 
pendek dan produk yang akan dijual ke daerah ataupun kota lainnya akan 
mengalami hambatan. Selain itu jika rantai pasok yang sudah digunakan dapat 
memberikan sebuah nilai yang baik untuk perusahaan, faktor lainnya dibutuhkan 
dalam hal tersebut adalah seperti kepercayaan dan komunikasi. 2(dua) hal tersebut 
tidak bisa dianggap sebagai hal yang sepele karena buruknya kepercayaan dan 
komunikasi bisa membuat rantai pasok tersebut sulit untuk dijalankan. 

 
Dalam penelitian ini, dilakukan pada restoran cepat saji karena yang kita 

ketahui beberapa restoran cepat saji di kota Batam tidak semuanya meracik dan 
menjual makanannya. Banyak dari restoran tersebut menggunakan pembelian 
secara online dalam membeli racikannya ataupun bahannya dari luar. Sampel dari 
penelitian dilakukan hanya dikota Batam, total sampel yang dibagikan yaitu 70 
sampel ke restoran yang ada di Batam. Variabel yang digunakan yaitu Trust, 
Communication, E-SCM dan Firm performance. 
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