
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.1 Tinjauan pustaka 

Penelitian terhadap aliran rantai pasok dari hulu ke hilir dari berbagai rantai 

pasok menggunakan multi-metode yang menggabungkan literature review dengan 

studi kasus yang sudah berlalu dengan data sekunder. Pada tahap awal menguraikan 

mekanisme kolaborasi multi-metode yang sebelumnya pernah dilakukan untuk 

mengurangi atau memperbaiki food loss dan food waste. Peneliti mengembangkan 

konsep kerangka kerja yang menggambarkan pelaku kepentingan yang muncul dari 

keselarasan vertikal dan horizontal pelaku kepentingan di seluruh rantai pasokan 

untuk mengurangi food loss dan food waste. Pada hasilnya akan ada hasil dari upaya 

untuk memitigasi food loss dan food waste diseluruh rantai pasok makanan dari 

beberapa sampel yang sudah ditentukan. Para pelaku rantai pasok semakin mengerti 

tentang cara memitigasi food loss dan food waste maka akan mengurangi jumlah 

timbulnya food loss dan food waste. (Bhattacharya dan Fayezi, 2021).  

Penelitian ini berguna untuk mengetahui dampak kemitraan yang terjalin 

antara petani mitra dengan Aspakusa Makmur Asosiasi, mengetahui pengaruh 

faktor kemitraan yaitu komunikasi, kerjasama, kepercayaan, komitmen, dan konflik 

kondisi kemitraan sosial petani mitra dan Aspakusa Makmur Paguyuban dan 

mengetahui pengaruh penerimaan, pengalaman, penguasaan tanah, dan hubungan 

nilai bagi kondisi ekonomi kemitraan petani mitra dan Asosiasi Aspakusa Makmur. 

Metode penelitian yang digunakan adalah survei. Pengambilan sampel 

menggunakan teknik simple random sampling sebesar 53 responden. Pelaksanaan 

penelitian dimulai pada bulan Januari – Februari 2020. Analisis data menggunakan 

analisis deskriptif dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pola kemitraan dibentuk sebagai pola kemitraan perdagangan umum. Karena 

dengan seiringnya perkembangan kemitraan semakin baik, maka akan semakin baik 

juga hasilnya (Winanda dan Johannes, 2020). 

Penelitian ini dilatar belakangi kerugian pasca panen dan menganalisis 

bagaimana untuk menghasilkan lebih banyak rantai pasokan yang berkelanjutan. 



Data diperoleh secara langsung dan melalui wawancara dengan importir, produsen 

alpukat, petani, organisasi pemerintahan, dan lembaga pengetahuan. Dengan hasil 

akhir kurang lebih seperti ini ada tiga kategori inefisiensi struktural yang mengarah 

(langsung atau tidak langsung) ke kerugian pasca panen adalah diidentifikasi, 

inefisiensi perusahaan, inefisiensi kognitif dan afektif, serta inefisiensi yang nyata. 

Kemitraan yang efektif ditemukan sebagai tulang punggung inovasi kolaborasi, dan 

penyumbang terbesar pengurangan kerugian pasca panen, berfungsi sebagai pemicu 

kepercayaan, komunikasi, kerjasama dan inovasi, selain berkontribusi terhadap 

mengurangi inefisiensi struktural di sepanjang rantai pasokan makanan. Masalah 

yang terjadi pada penelitian ini kemitraan yang kurang effektif sehingga 

mengakibatkan kerugian pasca panen, maka dari itu kemitraan yang effektif sangat 

penting dalam suatu rantai pasok untuk memaksimalkan hasil produk dan 

meminimalisir kerugian hasil produk (Bustos dan Moors, 2018). 

Studi tentang bagaimana rekan kerja dari berbagai disiplin ilmu dapat 

mencapai kemitraan yang efektif dalam tim pengajaran. Empat belas tim guru 

praktik diwawancarai selama periode dua tahun di sebuah perguruan tinggi seni 

liberal menengah Inggris di Jepang. Wawancara semua di rekam pada kaset video 

dan di transkripsikan untuk analisis konten selanjutnya. Isi dari set pertama 

wawancara memberikan yang utama tema untuk eksplorasi yang lebih mendalam 

di set wawancara kedua. Analisis transkrip wawancara ini mengungkapkan elemen 

kunci untuk kemitraan yang efektif dalam pengajaran tim interdisipliner. Elemen-

elemen ini disajikan dalam makalah melalui kata-kata guru tim yang direkam dalam 

wawancara. Makalah ini diakhiri dengan beberapa refleksi umum tentang 

bagaimana elemen-elemen kunci dari kemitraan yang efektif ini dalam pengajaran 

tim berhubungan dengan komunitas pengajaran yang lebih luas. Hasil dari 

penelitian ini tentang uji coba tim pengajar tentang kemitraan terhadap hasil kinerja 

tim pengajar yang maksimal (Perry dan Stewart, 2005). 

Penelitian tentang manajemen rantai pasok dan pengadaan bisnis 

menggunakan pendekatan mendalam dan referensi dari beberapa sumber yang 

meningkatkan kolaborasi di antara mitra rantai pasokan. Setiap tahap rantai pasokan 

tidak memiliki pendekatan yang efektif untuk mengintegrasikan alur kerja data 



untuk akuisisi pengetahuan, meskipun integrasi dan kolaborasi yang lebih baik 

memerlukan fitur pengetahuan yang lebih kompleks dan pengetahuan. Pada 

penelitian ini belum adanya penerapan kemitraan yang effektif sehingga kurang 

integritas alur kerja pada rantai pasok (Enríquez dkk., 2016). 

Penelitian tentang kemitraan yang efektif pada hasil pertanian. Ketahanan 

sistem pertanian pangan bergantung pada manusia untuk menyeimbangkan antara 

pertukaran sosial-ekonomi dan ekologi. Literatur terbaru mengakui bahwa 

partisipasi petani kecil dalam kemitraan pemangku kepentingan dan pembelajaran 

berkelanjutan memengaruhi kemampuan penyeimbangan mereka. Penelitian ini 

berfokus pada bagaimana partisipasi petani kecil dalam kemitraan dengan pelaku 

rantai nilai lainnya, seperti perusahaan yang memasok atau membeli dari mereka, 

membentuk proses pembelajaran dan pada gilirannya bagaimana pola pikir dan 

perubahan perilaku mereka memengaruhi ketahanan sistem pertanian pangan hasil. 

Untuk mengatasi kesenjangan ini, makalah konseptual ini memajukan kerangka 

kerja yang menyarankan hubungan yang masuk akal antara organisasi kemitraan 

rantai nilai kewirausahaan petani kecil (sebagai kemampuan untuk menyebarkan 

kembali sumber daya secara inovatif di dalam dan di sekitar peternakan) dan hasil 

ketahanan sistem pertanian pangan (seperti menstabilkan mata pencaharian 

pedesaan, mendukung layanan ekologi dan meningkatkan layanan sosial budaya). 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini bahwa kemitraan yang effektif berpengaruh 

terhadap hasil pertanian yang maksimal (Manyise dan Dentoni, 2021). 

Penelitian tentang analisis rantai pasok di goatzilla Farm & Café. Produk 

utama yang dihasilkan yaitu susu kambing Pasteurisasi, skala dalam produksi susu 

masih tergolong kecil karena terbatas dengan tenaga kerja yang hanya keluarga, 

pasokan susu kambing segar yang tidak menentu, dan pemasaran yang masih 

terkendala karena izin BPOM. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui aliran rantai pasok, nilai tambah, dan strategi pengembangan susu 

kambing. Seperti membentuk badan usaha koperasi yang bergerak dalam bidang 

agribisnis susu kambing di wilayah sekitar peternakan. Kemitraan yang effektif 

dibutuhkan untuk mengurangi pembuangan produk pengolahan susu kambing 

(Lailia dkk., 2020). 



Penelitian peternak sapi perah di koperasi unit desa (KUD). Penelitian ini 

menggunakan teori multiple constituency yang menekankan pentingnya hubungan 

antara kepentingan kelompok dan individu dalam hubungan antara kepentingan 

kelompok dan individu dalam suatu organisasi. Penelitian ini menggunakan analisis 

deskriptif yang hasilnya menunjukkan peternak sapi perah berpendidikan rendah 

dicirikan oleh usia 31-60 tahun, produktivitas 21-40 liter dan waktu bertani 6-10 

tahun. Model kemitraan yang diadopsi adalah model kemitraan inti-plasma yang 

mana tingkat kemitraan antara petani dan koperasi sangat efektif (Soedarto dan 

Hendrarini, 2021). 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk kemitraan antara PG 

(Pabrik Gula) Pakis Baru dengan petani tebu di Kecamatan Tayu, untuk mengenal 

petani tebu pendapatan usaha tani tebu, dan untuk menganalisis pengaruh kemitraan 

terhadap pendapatan usaha tani tebu di Kecamatan Tayu. Pada penelitian ini 

menggunakan regresi linear berganda yang pengambilan sampel wilayah dan 

pengambilan sampel responden dilakukan dengan metode purposive sampling. 

Daerah sampel yang diambil adalah Kecamatan Tayu karena PG Pakis Baru terletak 

di kabupaten itu. Jumlah responden adalah 40 petani tebu yang terdiri dari 20 petani 

tebu yang bermitra dengan PG Pakis Baru (petani mitra) dan 20 petani tebu yang 

belum bermitra dengan PG Pakis Baru (petani non-mitra). Penelitian ini 

membuktikan bahwa kemitraan berpengaruh terhadap pendapatan usaha tani (Naim 

dkk., 2015). 

Berdasarkan penelitian sebelumnya sedikit sekali yang membahas tentang 

effective partnership terhadap food loss rantai pasok susu segar. Berdasarkan 

literatur yang telah dibaca juga dapat disimpulkan bahwa food loss merupakan 

masalah yang serius dan dapat dikaji sumbernya dari hulu rantai pasoknya. Seperti 

contohnya pada rantai pasok susu yang sering terjadi food loss pada proses 

produksi, harvesting, inventory, transportasi, dan komunikasi antar aktor atau 

pelaku rantai pasok susu segar. 

 

 

 



1.2 Dasar Teori 

1.2.1 Manajemen Rantai pasok 

Rantai pasok adalah jaringan perusahaan yang secara bersama-sama bekerja 

untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. 

Perusahaan-perusahaan ini biasanya mencakup pemasok, produsen, distributor, 

toko, dan perusahaan jasa logistik. Rantai pasok adalah serangkaian alur yang 

melibatkan proses produksi dari bahan baku sampai dikirim ke konsumen. Rantai 

pasokan memiliki sifat yang dinamis namun melibatkan tiga aliran yang konstan, 

yaitu: aliran informasi, aliran produk, dan uang.  

Manajemen rantai pasokan adalah serangkaian metode untuk 

mengintegrasikan pemasok, produksi, gudang, dan toko. Biasanya digunakan 

secara efektif untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dalam jumlah, 

waktu, dan tempat. Ada berbagai jenis model rantai pasok yang masing-masing 

menghubungkan mulai dari sisi hulu hingga hilir (Simchi-Levi, dkk, 2003).  

Rantai pasokan terdiri dari semua pihak yang terlibat, langsung atau tidak 

langsung dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Rantai pasokan tidak hanya 

mencakup produsen dan pemasok, tetapi juga transportasi, gudang, pengecer, dan 

pelanggan itu sendiri didalam organisasi, seperti produsen, rantai pasokan 

mencakup semua fungsi yang terlibat dalam menerima dan memenuhi kebutuhan 

pelanggan. Fungsi ini termasuk kedalam kebutuhan konsumen tetapi tidak terbatas 

pada pengembangan produk baru, pemasaran, operasi, distribusi, keuangan, dan 

layanan pelanggan (Chopra,  dan Meindl, 2004). 

1.2.2 Food loss 

Food loss and waste adalah dua kondisi yang berbeda, di mana food loss 

adalah makanan yang “hilang” pada saat proses produksi hingga distribusi. Disini 

dapat diartikan sebagai hilangnya kualitas dan kuantitas. Meskipun food waste 

adalah makanan yang terbuang dan menjadi “sampah”, keadaan ini biasanya terjadi 

pada tahap konsumsi. Sebagian besar makanan atau sisa makanan masih layak 

untuk produksi lebih lanjut atau konsumsi manusia, cukup untuk memberikan 

makan 821 juta orang di dunia yang kelaparan dan kekurangan gizi (FAO, 2017). 



Beberapa susu segar mungkin terbuang selama produksi, pemerahan, 

penyimpanan, dan lain-lain hingga tahap yang terakhir ke konsumen. Secara 

geografis, negara berkembang membuang lebih banyak makanan. Menurut data 

United Nations World Food Organization (FAO) tahun 2013 menunjukkan bahwa 

antara 33% hingga 50% makanan yang dihasilkan tidak dikonsumsi dengan benar. 

Menurut FAO, sekitar 1.3 triliun ton atau sepertiga dari produksi pangan dunia 

hilang atau terbuang setiap tahun di sektor-sektor berikut: tingkat kehilangan 

produksi 10%, tingkat kehilangan tahap pemrosesan 1%, dan tingkat kehilangan 

pemasaran adalah 6%, dan sisanya hilang selama fase konsumsi. Sekitar sepertiga 

dari semua makanan yang diproduksi di dunia setiap tahun, atau 1.3 miliar ton, 

diperlakukan sebagai sampah (FAO, 2013). 

1.2.3 Food loss pada susu 

Kehilangan susu disebabkan oleh kegagalan sistem produksi dan suplai 

pangan pada tahap produksi, pemerahan, penyimpanan, dan lain-lain hingga tahap 

yang terakhir ke konsumen. Karena kendala manajemen dan teknis, seperti 

kurangnya fasilitas penyimpanan yang tepat, rantai dingin, metode penanganan 

susu yang tepat, infrastruktur, pengemasan, atau sistem pemasaran yang efektif. 

Sisanya sendiri mengacu pada terputusnya rantai pasok susu yang masih dapat 

dimanfaatkan oleh manusia. Hal ini dapat terjadi dengan sengaja (sesuai pilihan), 

atau mungkin terjadi setelah rusak atau kadaluarsa karena pengelolaan persediaan 

yang tidak tepat atau lalai kemudian diolah kembali oleh pelaku atau aktor pada 

rantai pasok susu. Kehilangan makanan yang terjadi di ujung rantai makanan 

disebut “sisa makanan” dan terkait dengan perilaku penjual dan atau konsumen 

(FAO, 2011).  

1.2.4 Kemitraan yang efektif pada food loss 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 mengatur bahwa kemitraan 

adalah kerja sama antara usaha peternakan yang mewujudkan prinsip saling 

membutuhkan, memperkuat, menguntungkan, saling menghormati dan tanggung 

jawab, serta ketergantungan. Kerja sama adalah suatu kegiatan atau usaha yang 

dilakukan oleh banyak pihak dan penuh dengan tanggung jawab untuk mencapai 

hasil yang lebih baik dari pada melakukannya sendiri. Kemitraan adalah dikenal 



dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara 

individual maupun kelompok (Tugimin, 2004). Kemitraan adalah suatu kerja sama 

formal antara individu, kelompok atau organisasi untuk mencapai suatu tugas atau 

tujuan tertentu (Notoatmojdjo, 2003). 

Kemitraan yang efektif dapat mengurangi biaya transaksi, risiko, inefisiensi, 

meningkatkan kemampuan untuk berinovasi, meningkatkan pasar mereka, posisi, 

dan memiliki kontribusi besar terhadap keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. 

Oleh karena itu, dibutuhkan komunikasi yang baik dari para aktor didalam rantai 

pasok susu untuk mengurangi food loss pada susu (Bustos dan Moors, 2018). 

1.2.5 Uji Chi Square  

Uji Chi Square biasa digunakan untuk praktek dalam analisis data secara 

statistik. Teknik Chi square (Chi dibaca: kai; simbol dari huruf Yunani χ²) 

ditemukan oleh Helmet pada tahun 1875, tetapi baru pada tahun 1900 pertama kali 

diperkenalkan oleh Karl Pearson.  

Ada persoalan yang tepat diselesaikan dengan mengambil manfaat dari chi 

square diantaranya: Pasang hipotesis yang diuji berdasarkan data dengan memakai 

penyesuaian persyaratan data. Ini diperlukan frekuensi teoritik atau banyak gejala 

yang diharapkan terjadi yang disini dinyatakan dengan 𝐸𝑖𝑗  (Wulandari dkk , 2016) 

(Hardini, 2021). Seperti persamaan 1: 

𝐸𝑖untuk setiap sel =
(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑎𝑟𝑖𝑠)(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚)

(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛)
   (1) 

Chi square dapat dirumuskan seperti persamaan 2: 

𝑥2 = ∑  𝑏
𝑖=1 ∑  𝑘

𝑗=1

(𝑂𝑖𝑗−𝐸𝑖𝑗) 2

𝐸𝑖𝑗

     (2) 

Keterangan:  

𝑥2 = Nilai Chi square  

𝑂𝑖𝑗 = Nilai observasi (pengamatan) baris i kolom j  

𝐸𝑖𝑗 = Nilai ekspektasi baris i kolom  

i  = 1,2, . . ., b  

j = 1,2, . . ., k 

1.2.6 Metode Regresi Linear Berganda  



Analisis regresi merupakan suatu model matematis yang dapat digunakan 

untuk mengetahui pola hubungan antara dua atau lebih variabel. Analisis regresi 

lebih akurat dalam melakukan analisis korelasi. Menggunakan analisis regresi, 

peramalan atau perkiraan nilai variabel terikat pada nilai variabel bebas lebih 

akurat. Karena hasil regresi merupakan nilai prediksi, maka nilai tersebut belum 

tentu tepat dengan nilai riilnya, semakin sedikit penyimpangan nilai prediksi 

terhadap nilai riilnya, maka persamaan regresi yang dihasilkan semakin tepat 

dengan kondisi riilnya.  

Analisis regresi merupakan suatu metode statistika yang dipakai untuk 

mengetahui dan menentukan bentuk hubungan yang terjadi antara variabel-

variabel, yang bertujuan untuk memperkirakan dan meramalkan nilai dari variabel 

lain yang telah diketahui. Analisis regresi linear berganda pada dasarnya merupakan 

analisis yang memiliki pola teknis dan substansi yang hampir sama dengan analisis 

regresi linear sederhana. Analisis ini memiliki perbedaan dalam hal jumlah variabel 

independen yang merupakan variabel penjelas jumlahnya lebih dari satu buah. 

Persamaan regresi linier berganda secara matematik diekspresikan oleh:  

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + … + bn Xn    (3) 

Yang mana:  

Y = variable tak bebas (nilai variabel yang akan diprediksi)  

a = konstanta b1, b2,..  

bn  = nilai koefisien regresi X1, X2,…,  

Xn = variable bebas 

 


