
 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Fast Food atau makanan cepat saji adalah makanan yang sebelumnya sudah 

dilakukan proses pengolahan tahap awal sehingga pada saat ada pesanan hanya 

dibutuhkan proses pengolahan lanjutan untuk penyajian yang waktunya relatif 

lebih cepat. Perkembangan zaman yang cepat menuntut setiap orang juga harus 

cepat untuk mengikuti perubahan tersebut agar bisa mendapatkan posisi yang 

sesuai pada kondisi ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini, juga mendorong 

perubahan pola konsumsi masyarakat yang beranekaragam sehingga muncul 

konsep penghidangan makanan yang praktis. Salah satunya adalah jenis makanan 

cepat saji. Peluang usaha ini dimanfaatkan oleh banyak pemilik modal dalam 

industri restoran cepat saji, seperti KFC (Kentucky Fried Chicken), Wendy’s, 

A&W dan lainnya 

Perkembangan penyedia makanan siap saji Misalnya, PT Fast Food Indonesia 

Tbk yang kita ketahui merupakan restoran saji penyedia makanan Kentucky Fried 

Chicken dengan kata lain yang kita ketahui KFC. Membukukan pertumbuhan laba 

bersih hingga 75,38% sepanjang paruh pertama tahun 2017 ini menjadi Rp75,75 

miliar dibandingkan dengan Rp43,19 miliar pada periode yang sama tahun lalu 

(market.bisnis, 2017) 

Berdasarkan laporan keuangan enam bulanan perseroan untuk periode awal 

tahun yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016, pendapatan yang di hasilkan 

oleh PT Fast Food Penyedia makanan KFC bertumbuh 12,67% dari Rp2,31 triliun 
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pada semester pertama tahun lalu menjadi Rp2,6 triliun pada periode yang sama 

tahun ini. Dari sisi kinerja keuangan, per Oktober 2016, Fast Food telah 

membukukan penjualan hingga Rp3,99 triliun, naik 0,9 persen dari capaian di 

periode yang sama 2015 sebesar Rp3,65 triliun. Dari hasil penjualan itu, 

perusahaan meraup laba bersih Rp156,9 miliar hingga Oktober 2016. Kinerja 

keuangan FAST sepanjang semester pertama tahun ini relatif stabil dibandingkan 

dengan posisi akhir tahun lalu. Total aset perseroan tercatat senilai Rp2,67 triliun, 

hanya meningkat 3,76% dari posisi akhir tahun 2016 yang senilai Rp2,58 

triliun.Posisi kas dan setara kas FAST hingga akhir Juni 2017 tercatat sebesar 

Rp833 miliar, atau tumbuh 5,22% dibandingkan dengan posisi akhir 2016 yang 

senilai Rp792 miliar. (market.bisnis, 2017) 

Perusahaan makanan cepat saji telah banyak berkembang didunia ini tidak 

hanya di Indonesia sendiri, melainkan negara lainnya. Setiap tahunnya setiap 

perusahaan selalu berkembang dan mencari segala cara agar mampu 

meningkatkan penjualan sehingga mampu bersaing dengan yang lainnya karena 

banyak nya perkembangan restoran makanan cepat saji yang berkembang sangat 

pesat jika tidak dilakukan sebuah cara dalam bersaing dengan yang lainnya. Hal 

ini dapat dibuktikan dari data yang bisa dilihat dari tabel dibawah ini, yang 

menjelaskan secara langsung perusahaan restoran cepat saji saling bersaing untuk 

mendapatkan tempatnya dimasyarakat ini. 
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Tabel 1 
Merek Perusahaan Makanaan Cepat Saji di Dunia (2016) 

 
Sumber :Market.bisnis (2016) 

Pada tabel 1 disni, Pizza Hut masuk dalam jajaran merek makanan siap saji 

dengan nilai termahal. Dilansir dari Statista, Pizza Hut berada di urutan lima 

dengan nilai merek mencapai US$ 8,3 miliar. Harga Pizza Hut mengalahkan 

kompetitornya, Domino's Pizza yang bertengger di posisi tujuh dengan nilai 

merek US$ 4,9 miliar. Sementara itu McDonald's menjadi label makanan siap saji 

paling besar nilai harga merek nya yang mencapai US$ 88,6 miliar. Selanjutnya, 

gerai kopi Starbucks berada di posisi kedua dengan nilai merek sebesar US$ 43,6 

miliar dan kedai sandwich Subway di urutan ketiga dengan nilai merek US$ 21,6 

miliar. Perusahaan di industri makanan siap saji saling bersaing dalam 

menyediakan produk makanan yang sesuai selera konsumen, kenyamanan dalam 

pelayanan, dan kecepatan dalam menyajikan hingga mengantar makanan. 

Lebih spesifik mengenai elektronik kinerja rantai pasok pada restoran cepat 

saji seperti KFC, ayam yang dipasok ke semua cabang restoran bukan dalam 

bentuk ayam segar, melainkan sudah dalam bentuk racikan. Hal ini dilakukan 
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untuk memastikan standar potongan dan rasanya. Hal yang dilakukan sebelum 

penyajian hanya penggorengan.  Oleh karena itu, sistem rantai pasok pada 

restoran cepat saji perlu diperhatikan secara khusus, sehingga kualitas makanan 

akan tersaji sesuai dengan standard an harapan pelanggan. (Tribunnews, 2015). 

Sebelumnya dapat kita ketahui makanan cepat saji, menurut Khasnah (2012) 

merupakan makanan yang penyajiannya dilakukan dengan proses cepat dan 

biasanya didalam kandungannya lebih mengandung karbohidrat yang tinggi, 

lemak yang tinggi dan rendah serat. Makanan cepat saji yang merupakan yang 

dibuat dengan mudah dalam penyajian, praktis ataupun dibuat dengan cara yang 

sederhana. Makanan ini pada umumnya dibuat/produksi oleh industry pangan dengan 

menggunakan teknologi yang cukup tinggi dengan memiliki berbagai zat aditif yang 

mengawetkan dan memberikan rasa tersendiri pada produk tersebut. (Ade, 2010). 

Selain itu arti rantai pasok disini dapat diartikan proses produksi, pengiriman, 

penyimpanan, distribusi dan penjualan produk dalam rangka memenuhi 

permintaan pasar yang di dalam nya termasuk kegiatan dalam penyampaian 

produk hingga sampai ke tangan konsumen, dari sini bisa diketahui apakah 

konsumen puas dengan produk yang di jual, hal ini dapat di simpulkan ketika 

ingin menjual sebuah produk tetapi membutuhkan sebuah jaringan yang tepat agar 

konsumen mengetahui akan produk yang akan dijual sehingga konsumen bisa 

menggunakan produk tersebut agar mampu memberikan kinerja perusahaan 

tersebut berjalan terus menerus. 

Berbeda jika Rantai Pasok menggunakan Teknologi. Manajemen Rantai 

Pasokan Elektronik (E-SCM) adalah Kolaborasi penggunaan teknologi yang 
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memperluaskan bisnis ke bisnis (B2B) yang dapat meningkatkan kecepatan, 

kelincahan, pengendalian waktu yang tepat selain juga dapat meningkatkan 

kepuasaan pelanggan. Selain itu penggunaan teknologi ini untuk meningkatkan 

kegiatan rantai pasok sendiri, menurut Turban (2010). Selain itu dimana sebuah 

perusahaan yang menggunakan atau memanfaatkan internet dalam 

mengintergrasikan seluruh patner perusahaannya, terutama pada hal-hal yang 

berhubungan seperti pemasokan bahan baku atau sumber daya lainnya dalam 

meningkatkan proses produksinya (Indrajit & Djokopranoto, 2013). 

Sebelum terjadinya sebuah hubungan rantai pasok, banyak hal yang harus 

diperhatikan sebelum terjadinya sebuah rantai pasok yaitu kepercayaan (Zhang & Huo, 

2013), menurut penelitian yang dilakukan Zhang & Huo (2013) mengatakan sebuah 

rantai pasok tidak akan terpisahkan dari sebuah kepercayaan. Kepercayaan diartikan 

sebagai orang yang mampu menjaga privasi seseorang yang ketika mereka tidak dapat 

percaya terhadap orang lain. 

Selain dari Kepercayaan, Komunikasi juga mempengaruhi dalam sebuah rantai 

pasok. Menurut Supinah (2009) komunikasi ialah proses penukaran informasi yang 

dilakukan dua orang maupun lebih yang dapat menimbulkan sebuah pengertian 

sehingga terbentuknya suatu kebersamaan. Komunikasi ialah sebuah proses 

penyampaian informasi dan pemahaman seseorang terhadap lawan bicaranya 

(David,2010) 

Sehingga dapat di ketahui bahwa rantai pasok sendiri merupakan sebuah hal 

yang sangat penting dalam melakukan proses pengiriman, karena dapat diketahui 

kalau pengiriman yang sangat panjang dengan produk yang memilik panjang 

umur yang sangat pendek akan membuat produk tersebut rusak dan tidak dapat 
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diperjualbelikan, apalagi barang tersebut dalam jumlah besar mengakibatkan 

kerugiaan sangat besar. Rantai pasok yang tepat dengan memiliki sebuah 

hubungan yang baik akan membuat perusahaan tersebut relatif lebih baik, 

sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan sendiri. 

Dapat ketahui bahwa perusahaan PT. Fast Food sendiri memproduksi daging 

ayam untuk cabang perusahaannya yang di Indonesia, dari sini jika perusahaan 

Fast Food tidak memiliki elektronik kinerja rantai pasok yang tepat pastinya tidak 

akan layak di konsumsi daging ayam tersebut sehingga membuat sebuah kinerja 

perusahaannya menurun, sebaliknya jika memiliki rantai yang baik maka akan 

memberikan dampak positif untuk perusahaan Fast Food sendiri maupun yang 

dicabangnya dan juga dapat memberikan kepuasaan sendiri untuk konsumennya.  

Selain itu yang dapat di ketahui daging ayam yang memilik jangka waktu 

yang sangat pendek, sehingga setiap harus memiliki rantai pasok yang tepat, agar 

mampu bersaing dengan pangsa pasar lainnya, di butuh nya sebuah cara yang bisa 

membuat konsumen tahu akan produk tersebut pada waktu yang tepat sebelum 

rusak atau tidak layak di konsumsi daging ayam tersebut, apalagi jika  ingin 

melakukan pengiriman dalam jangka waktu panjang maka akan mengakibatkan 

tidak layaknya untuk di konsumsi. Selain itu juga jika memiliki rantai pasok yang 

tepat maka daging ayam bisa sampai ke distributor dan di jual dari sana lah dapat 

di ketahui bahwa kinerja perusahaan akan terus meningkat sehingga menghasilkan 

sebuah kepuasaan dari pelanggan. 

Menurut Moerdiyanti (2010), Kinerja perusahaan ialah hasil dari proses 

bisnis yang dilakukan yang membutuhkan pengorbanan dari berbagai macam 
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sumber daya yang ada seperti sumber daya manusia maupun keuangan dari 

perusahaan tersebut. Peningkatan kinerja dapat dilihat dari gencarnya perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan yang besar. Keuntungan pastinya akan berbeda 

dapat dilihat dari ukuran perusahaan tersebut bergerak. Berdasarkan dari 

penghasilan atau keuntungan ini, Nakamura (2011) menyatakan setiap perusahaan 

yang memiliki ukuran yang besar akan memiliki sebuah potensi yang besar juga 

dalam melakukan sebuah investasi pada sumber daya yang dimilikinya. 

      Perubahan gaya hidup konsumen mempengaruhi pertumbuhan restoran cepat 

saji. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi penerapan ESCM terhadap kinerja rantai pasok yang diukur 

melalui kepuasan pelanggan pada restoran cepat saji di Batam. Berdasarkan latar 

belakang masalah seperti yang telah diuraikan maka dalam penelitian ini penulis 

mengambil judul : “Analisa Faktor yang Mempengaruhi Penerapan E-SCM 

Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Restoran Cepat Saji di Batam”.  

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

     Makanan cepat saji memiliki waktu yang relatif pendek dari pada makanan 

lainnya, yang di bahas sini adalah daging ayam yang memiliki masa yang cukup 

pendek, selain itu juga sangat cepat rusak kalau tidak diletakan pada tempat yang 

sesuai untuk menjaga kualitas makanan tersebut selain tempat, rantai pasok juga 

sangat mempengaruhi kualitas makanan dapat di umpakan dalam bentuk daging 

ayam jika diletakan ditempat yang tidak sesuai maka daging tersebut akan rusak 

dengan kata lain tidak layak untuk di konsumsi karena daging ayam sendiri 
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memiliki masa yang cukup pendek sekisaran 2-3 hari kalau tidak diletakan di 

tempat yang baik. Apabila pengiriman daging ayam dilakukan melebihi dari 

waktu yang ditentukan tersebut maka sudah bisa dipastikan daging ayam tersebut 

tidak layak dikomsumsi. 

     Selain itu banyak restoran cepat saji sendiri memiliki banyak cabang didunia 

ini, diindonesia sendiri dapat kita ketahui banyak cabang restoran cepat saji yang 

berkembang disetiap kota, apabila sebuah perusahaan memiliki banyak cabang di 

berbagi tempat maka akan mengalami sebuah kesulitan jika untuk mengetahui 

setiap stok yang tersedia. Tidak mungkin sebuah perusahaan setiap hari ini 

melakukan pengecekan manual kesetiap cabang perusahaannya yang ada 

dibeberapa kota maupun daerah. Restoran cepat saji seperti KFC sendiri memiliki 

599 cabang yang ada diindonesia (Cnn indonesia,2016) sehingga tidaklah 

memungkinkan untuk dilakukan pengecekan manual, sehingga membutuhkan 

sebuah E-SCM yang membantu dalam pengecekan tersebut. 

     Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, dapat dilihat bahwa untuk 

menciptakan keunggulan bersaing dan meningkatkan kinerja perusahaan maka 

perusahaan harus bisa mengoptimalkan supply chain performance untuk 

meningkatkan kinerjanya dan meningkatkan daya saing di pasar. Dengan 

demikian rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1) Apakah Trust berpengaruh terhadap variabel intervening Electronic Supply 

Chain ? 

2) Apakah Communication berpengaruh terhadap variabel intervening 

Electronic Supply Chain ? 
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3) Apakah Communication berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan ? 

4) Apakah Trust berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan ? 

5) Apakah variabel intervening Electronic Supply Chain berpengaruh 

terhadap Kinerja Perusahaan ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui beberapa faktor, selain faktor 

Variabel Independen dan dependen, dari sini juga untuk mengetahui proses 

elektronik rantai pasok yang digunakan dalam pengiriman suatu produk selain itu 

juga untuk mencari, menemukan, mengembangkan, serta menguji suatu 

pengetahuan dari elektronik rantai pasok yang digunakan perusahaan makanan 

cepat saji. Selain itu juga untuk menganalisa beberapa hal yaitu : 

1. Menganalisa Pengaruh Trust Terhadap variabel intervening Eectronic Supply 

Chain ? 

2. Menganalisa Pengaruh Communication Terhadap variabel intervening 

Electronic Supply Chain ? 

3. Menganalisa Pengaruh Communication Terhadap Kinerja Perusahaan ? 

4. Menganalisa Pengaruh Trust Terhadap Kinerja Perusahaan ? 

5. Menganalisa Pengaruh variabel intervening Electronic Supply Chain Terhadap 

Kinerja Perusahaan ? 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini manfaat yang dapat di peroleh antara lain ; 

1. Bagi pembaca 
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Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi sumber 

referensi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi elektronik kinerja 

rantai pasok pada pembaca, agar mampu mengetahui penting nya 

elektronik rantai pasok terhadap kinerja perusahaan dan selain itu penting 

nya rantai pasok untuk meningkatkan daya saing dan bertahan nya sebuah 

perusahaan 

2. Bagi akademik  

Diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin 

mengetahui lebih banyak tentang elektronik kinerja rantai pasok terhadap 

kinerja sebuah perusahaan yang tepat. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

BAB I: PENDAHULUAN  

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan.  

BAB II: KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Dalam bab ini diuraikan tentang landasan teori yang mendukung 

penelitian ini, merupakan penjabaran dari konsep Trust, Communication, 

Moderasi Electronic Supply chain dan Firm Performance, hipotesis yang 

didapat dari landasan-landasan teori tersebut, penelitian terdahulu dan 

kerangka pemikiran teoritis.  

BAB III: METODE PENELITIAN  
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Bab ini berisi variabel penelitian dan definisi operasional variabel, 

populasi dan sampel yang menjadi obyek penelitian, jenis dan sumber 

data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.  

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi tentang deskripsi obyek penelitian, analisis data dan 

terpretasi hasil dan pembahasan.  

BAB V:PENUTUP  

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan 

beserta rekomendasi dari penulis untuk penelitian selanjutnya. 
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