
1

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Dalam era globalisasi sekarang ini, persaingan global yang tajam banyak 

dihadapi oleh perusahaan-perusahaan. Hal ini merupakan tanda bahwa semakin 

pesatnya pertumbuhan usaha yang mendorong masing-masing perusahaan 

untuk selalu memberikan sesuatu terbaik dari apa yang mereka produksi. 

Semakin lama masalah yang dihadapi oleh perusahaan semakin luas dan 

kompleks. Masalah-masalah itu bermula dari suatu problem ekonomi dasar, 

yaitu mengenai alokasi sumber yang terbatas, sedangkan disisi lain perusahaan 

akan semakin tumbuh dan berkembang. Dengan keadaan tersebut maka 

perusahaan harus mempunyai kemampuan untuk mempertahankan atau 

menjaga kelangsungan proses produksi agar pelaksanaan proses produksi tidak 

mengalami hambatan. Jika pelaksanaan proses produksi terganggu maka proses 

pencapaian tujuan perusahaan akan terhambat dan akan merugikan pihak 

perusahaan. Dalam hal proses produksi, bahan baku didalam perusahaan 

memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang kelangsungan 

proses produksi, walaupun ada faktor-faktor lain yang penting tetapi persediaan 

bahan baku akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan produksi. Oleh 

karena itu perusahaan harus dapat mengendalikan masalah persediaan bahan 

baku dengan baik. 
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Setiap perusahaan selalu mengadakan persediaan. Persediaan itu 

merupakan mata rantai yang sangat penting dalam produksi dan penjualan 

suatu produk. Kelangsungan pelaksanaan proses produksi suatu perusahaan 

tidak akan terganggu apabila perusahaan mampu mengendalikan persediaan 

bahan baku. Pengendalian pada persediaan bahan baku akan berpengaruh pada 

biaya persediaan dan akan berpengaruh pada keuntungan yang akan diterima 

oleh perusahaan. Penetapan jumlah persediaan yang terlalu banyak akan 

mengakibatkan pemborosan dalam penyimpanan / pergudangan. 

Beberapa hal yang membuat persediaan bahan baku menjadi sangat 

penting bagi sebuah perusahaan adalah sebagai berikut. (Agus Ahyari, 1994 : 

150) : 

1. Bahan baku yang akan digunakan dalam proses produksi dalam perusahaan 

tidak dapat didatangkan satu persatu dalam jumlah yang diperlukan pada 

saat bahan tersebut akan digunakan dalam proses produksi, tetapi 

perusahaan harus memesan dalam jumlah yang tertentu yang bisa 

menunjang kelancaran proses produksi dalam jangka waktu tertentu. 

2. Ketiadaan bahan  baku yang diperlukan dalam perusahaan mengakibatkan 

pelaksanaan proses produksi terhenti. Hal itu mungkin saja dikarenakan 

keterlambatan datangnya pesanan atau sebab lain. Pelaksanaan proses 

produksi dapat berjalan kembali jika perusahaan mendatangkan bahan baku 

dari penjual lain dengan jumlah yang kecil sehingga perusahaan akan 

menanggung harga yang lebih mahal. 
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3. Jika perusahaan mendatangkan bahan baku dalam jumlah yang cukup besar 

untuk menghindarkan diri dari kekurangan bahan baku maka perusahaan 

akan menanggung resiko biaya persediaan yang cukup tinggi. 

Oleh karena pengendalian bahan baku sangat penting bagi setiap 

perusahaan maka perusahaan perlu memberikan perhatian khusus dalam 

pengendalian bahan baku sehingga diperoleh manfaat yang besar bagi 

perusahaan yaitu: jumlah yang optimal, kualitas yang sesuai dengan standar, 

waktu yang tepat, biaya yang ekonomis. 

Just in time suatu metode pemikiran baru tentang manufakturing yang 

diprakarsai oleh negara Jepang. Just in time adalah usaha yang tidak kenal 

lelah dan bersifat konstan untuk menghilangkan segala sumber pemborosan. 

Pemborosan adalah segala sesuatu yang tidak mempunyai nilai tambah (value 

added) terhadap produk yang dihasilkan perusahaan. Metode ini menghendaki 

adanya perbaikan dalam pelaksanaan proses manufakturing secara 

berkesinambungan terutama menyangkut penanganan persediaan yang 

menganjurkan untuk membeli dan memproduksi persediaan secara tepat (Diana 

& Fandy, 1995:292). Ditinjau dari segi: kuantitas yang dibutuhkan, waktu yang 

diperlukan serta kualitas yang diperlukan. Dengan demikian Just in time

mencegah terjadinya pemborosan yang menjadi pemacu utama bagi perusahaan 

untuk dapat bersaing di pasar persaingan global. 

Pembelian bahan baku yang tepat akan meningkatkan efisiensi biaya 

pengadaan bahan baku pada sebuah perusahaan. Melihat arti pentingnya bahan 

baku untuk menunjang kelancaran proses produksi dan terdorong untuk bisa 
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membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi perusahaan maka penulis 

tertarik untuk meneliti di perusahaan tersebut dengan memilih judul : 

“PENGGUNAAN METODE JUST IN TIME DALAM PENGELOLAAN 

PERSEDIAAN BAHAN BAKU UNTUK MENDORONG EFISIENSI BIAYA 

DAN MENINGKATKAN LABA PADA PERUSAHAAN KECAP DAMAI 

DI PURWOKERTO.” 

B. Perumusan Masalah  

Dengan melihat latar belakang di atas maka pokok permasalahan yang 

akan penyusun ketengahkan adalah sebagai berikut:  

1. Apakah penggunaan metode Just in time dalam pengelolaan persediaan 

bahan baku dengan baik akan mampu mendorong efisiensi biaya. 

2.  Apakah penggunaan metode Just in time dalam pengelolaan persediaan 

bahan baku dengan baik akan meningkatkan laba perusahaan. 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh pemakaian metode Just in time didalam pengelolaan 

persediaan terhadap efisiensi biaya-biaya dan peningkatan laba 

perusahaan. 

2. Membantu manajemen untuk menetapkan strategi yang paling tepat 

didalam menciptakan produk berdaya saing tinggi, sehingga perusahaan 

mampu bertahan dan bersaing pada pasar persaingan global. 
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D.  Manfaat Penelitian  

Suatu tindakan dalam melaksanakan kegiatan pada hakekatnya selalu 

diharapkan mempunyai manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini diharapkan sebagai masukan dalam menyelesaikan 

permasalahan yang ada. 

2. Bagi kalangan ilmuwan sebagai bahan referensi dalam penelitian 

selanjutnya. 

3. Bagi peneliti sebagai upaya dalam menerapkan teori yang didapatkan 

semasa kuliah. 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

  Dalam bab ini disajikan tentang pengertian persediaan, jenis 

persediaan, dasar-dasar manajemen persediaan tradisional, 

kebijakan persediaan, tinjauan Just in Time, jenis pemborosan, 

upaya-upaya melenyapkan pemborosan dalam industri manufaktur, 

pengaruh metode Just in Time terhadap biaya-biaya produk, 

kerangka teori dan hipotesis.  
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BAB  III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang pengertian metode 

penelitian, tempat penelitian, metode pengumpulan data, sumber 

data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data. 

BAB IV PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN 

  Dalam bab ini memuat gambaran umum PT. Indo Veener 

Surakarta, Struktur organisasi, produksi dan pemasaran, proses 

produksi, penyajian data, hasil analisis data dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

  Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran  dari hasil penelitian 

yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang 

dihadapi oleh perusahaan. 


