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Seiring dengan perkembangan teknologi, bermunculan pabrik-pabrik yang memiliki daya saing 

yang kuat baik yang bergerak di bidang manufaktur maupun jasa. Untuk tetap dapat bertahan 

dalam situasi persaingan yang begitu ketat dan tingginya harga BBM, tentunya diperlukan suatu 

manajemen yang baik. Adapun upaya tersebut bisa berupa perencanaan dalam bidang 

pengendalian persediaan bahan baku yang sekaligus akan mempengaruhi biaya produksi total. 

Efisiensi berbagai pengeluaran operasional pabrik terutama dalam menekan biaya produksi, 

maupun meningkatkan produktifitas sehingga bisa mengisi peluang pasar lebih luas lagi seiring 

diberlakukannya era perdagangan bebas, dimana tak ada batasan lagi bagi industri tekstil dalam 

negeri untuk memasarkan produk sebanyak-banyaknya di pasaran. Untuk penerapan Just in Time 

dimana setiap proses hanya menerima barang yang tepat pada saat diperlukan dan dalam jumlah 

yang diperlukan, tidak bisa digunakan metode manajemen konvensional. Untuk itu perlu 

dipenuhi beberapa prasyarat agar bisa diterapkannya sistem ini pada perusahaan. Seperti halnya 

adanya hubungan yang erat antara perusahaan ini dengan letak pemasok yang dekat, keterbatasan 

jumlah pemasok dan juga laju output yang tetap. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian studi kasus yaitu membandingkan 

antara teori dan praktek yang ada pada perusahaan dengan menggunakan data pemakaian bahan 

baku tahun 2002-2004 serta data persediaan bahan baku tahun 2002-2004. sedangkan untuk 

teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Untuk analisis data 

dilakukan dengan analisis kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan analisis pengendalian 

persediaan bahan baku dengan menggunakan metode Just in Time serta analisis pembelian bahan 

baku. 

Dari data serta analisis yang sudah disebutkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem Just 

in Time dapat diterapkan pada Perusahaan tenun Pelangi Lawang, dengan pertimbangan 

perusahaan dapat menghemat biaya persediaan bahan baku sebesar Rp. 31.825.840,95. berangkat 

dari hal ini, penulis menyarankan pada perusahaan untuk segera menerapkan Just in Time 

Purchasing agar dapat mengurangi pemborosan di berbagai faktor. 

 


