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ABSTRAKSI 

 Supply Chain Management adalah salah satu metode manajemen yang dapat 
diterapkan pada perusahaan untuk meraih keunggulan bersaing dalam lingkungan 
bisnis dewasa ini. Tidak terkecuali pada konteks industri kecil dan menengah. 
Terlebih lagi industri kecil dan menengah memiliki sedikit sekali perhatian terhadap 
supply chain management. Supply chain management difokuskanpada hubungan 
antar anggota yang berada di dalamnya. Dilandaskan pada teori social exchange 
sebagai filosofi dasar dari supply chain relationship, penelitian ini bertujuan untuk 
menginvestigasikan bagaimana pengaruh kepercayaan dan reputasi terhadap 
komitmen. Penelitian ini juga meliputi konfirmasi mengenai signifikansi pengaruh 
komitmen dalam menjelaskan kolaborasi dalam supply chain dan dampaknya pada 
kinerja operasi. Lima hipotesis dikembangkan dan diuji kepada 67 perusahaan dalam 
industri kecil dan menengah di Sidoarjo, Jawa Timur-Indonesia. Industri yang 
spesifik dipilih dalam penelitian ini adalah industri apparel. Partial Least Squares 
digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel-variabel. Empat dari lima 
hipotesis didukung oleh data empiris. Penelitian ini menemukan bahwa kepercayaan 
dan reputasi memiliki dampak positif terhadap komitmen seperti yang terlihat pada t-
statistik pada tabel path coefficient yang menunjukkan nilai sebesar 3,1225 dan 
1,7576 demikian juga komitmen yang memiliki dampak positif terhadap kolaborasi 
dalam supply chain dengan nilai t-statistik 2,7289. Terlebih lagi, hubungan antara 
komitmen dan kinerja operasi seharusnya dimediasi oleh kolaborasi dalam supply 
chain. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t-statistik pengaruh kolaborasi dalam supply 
chain yang positif terhadap kinerja operasi sebesar 2,4917 sementara nilai t-statistik 
pengaruh komitmen tidak signifikan terhadap kinerja operasi yakni sebesar 0,4985. 
Batasan penelitian, implikasi dan saran penelitian selanjutnya juga disertakan pada 
bagian akhir dari makalah penelitian ini. 
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