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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Persaingan pada era globalisasi saat ini tidak hanya terjadi pada satu 

jenis usaha saja melainkan pada setiap jenis usaha.Persaingan merupakan 

dampak yang terjadi akibat perkembangan teknologi dan informasi yang 

semakin canggih dan tingkat kebutuhan konsumen yang semakin beragam.Hal 

ini yang menyebabkan industri baik yang bersekala kecil maupun besar harus 

semakin pandai dan kreatif dalam menghadapi perkembangan teknologi 

informasi dan permintaan konsumen yang berubah-ubah (fluktuatif) terkait 

dengan usaha yang dijalani sehingga tidak tertinggal oleh pesaingnya. 

Persaingan usaha yang terjadi juga mengharuskan sebuah industri 

melakukan perbaikan kerja pada semua bidang dalam industrinya, salah 

satunya adalah perbaikan kinerja dalam bidang operasional.Tidak hanya 

bagaimana membuat produk yang berkualitas tinggi, namun juga pada masalah 

bagaimana merencanakan pengiriman barang tepat waktu, sesuai dengan 

jumlah pesanan dan dengan kualitas yang bermutu tinggi. Karena hal ini akan 

mempengaruhi kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan produksi. 

Indonesia merupakan salah satu sentra primer keragaman pisang, baik 

pisang segar, olahan dan pisang liar. Lebih dari 200 jenis pisang terdapat di 

Indonesia. Tingginya keragaman ini, memberikan peluang pada Indonesia 

untuk dapat memanfaatkan dan memilih jenis pisang komersial 

yangdibutuhkan oleh konsumen. Pisang adalah salah satu komoditas buah 
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unggulan Indonesia. Luas  panen dan produksi pisang selalu menempati posisi 

pertama. Pada Tahun 2002 produksinya mencapai 4.384.384 ton (BPS, 2003) 

dengan nilai ekonomi sebesar Rp 6,5 triliun. Produksi tersebut sebagian besar 

dipanen dari pertanaman kebun rakyat seluas 269.000 ha. Disamping untuk 

konsumsi segar beberapa kultivar pisang diIndonesia juga dimanfaatkan 

sebagai bahan baku industri olahan pisang misalnya industri kripik, sale dan 

tepung pisang . Perkembangan kebun rakyat dan industri olahan didaerah 

sentra produksi, dapat memberikan peluang baik secara langsung maupun tidak 

langsung terhadap perluasan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. 

Pisang banyak mengandung vitamin dan mineral esensial yang sangat 

bermanfaat bagi kesehatan. Bahkan dibeberapa daerah di Papua pisang 

merupakan subsitusi makanan pokok, seperti dibeberapa negara di Afrika. 

Pisang banyak mengandung protein yang kadarnya lebih tinggi daripada 

buah-buahan lainnya, namun buah pisang mudah busuk. Keripik pisang sudah 

sejak lama diproduksi masyarakat. Hasil olahan keripikpisang mempunyai rasa 

yang berbeda-beda, yaitu : asin, manis, manis pedasdan lain lain. Pembuatan 

keripik pisang sangat sederhana dan membutuhkanmodal yang tidak terlalu 

besar. Pisang yang baik dibuat keripik adalah pisangambon, kapas, tanduk, 

kepok, dan pisang raja nangka. 

Masalah pengiriman pesanan merupakan masalah yang sangat penting 

bagi perusahaan karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap laba dan 

posisi persaingan perusahaan.Apa bila pengiriman pesanan pelanggan datang 

tepat pada waktunya maka kepercayaan pelanggan akan meningkat. Tetapi 
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apabila pengiriman pesanan pelanggan tersebut tidak tepat maka kepercayaan 

pelanggan akan menurun. Ketepatan pengiriman pesanan itu sendiri 

dipengaruhi oleh jumlah pesanan dari pelanggan yang akan menentukan 

frekuensi pengiriman pesanan pada pelanggan.Frekuensi pengiriman yang 

diperlukan hendaknya diketahui dengan tepat agar pengiriman pesanan tepat 

pada waktunya dengan jumlah dan kualitas yang baik. 

Just In Time (JIT) merupakan suatu sistem yang berusaha meniadakan 

pemborosan dalam bidang produksi, sehingga dapat menghasilkan dan 

mengirimkan produk akhir tepat waktu.  Tujuan utama sistem ini yaitu untuk 

meningkatkan laba dan posisi persaingan perusahaan yang dicapai melalui 

usaha pengendalian biaya, peningkatan kualitas, serta perbaikan kinerja 

pengiriman. Kenyataan masih sedikit perusahaan yang menerapkan sistem ini 

dikarenakan ketepatan waktu dalam produksi yang masih sulit untuk dicapai. 

Penumpukan barang yang terjadi pada proses akhir produksi hanya akan 

mengeluarkan biaya tambahan. Hal ini dikarenakan kurang adanya sistem 

pengendalian yang baik. 

Ide dasar Just In Time sangat sederhana, yaitu berproduksi hanya 

apabila ada permintaan (full system) atau dengan kata lain hanya memproduksi 

sesuatu yang diminta, pada saat diminta, dan hanya sebesar kuantitas yang 

diminta. Tujuannya adalah untuk mengangkat produktifitas dan mengurangi 

pemborosan. Just In Time didasarkan pada produksi yang berkelanjutan 

(continoue) dan mensyaratkan setiap bagian proses produksi bekerjasama 

dengan komponen-komponen lainnya. 
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Salah satu usaha yang ada di Kabuten Kediri adalah UD. Keripik Pisang 

“RAKERY”. Usaha keripik pisang ini mampu bersaing dengan keripik-keripik 

pisang yang lainnya karena pemilik usaha selalu memperhatikan kualitas pada 

keripik pisangnya sehingga keripik pisang ini selalu dinikmati dan digemari 

oleh pelanggan..Selain melayani pembelian langsung usaha ini juga menerima 

pesanan.Selama ini terjadi permasalahan terkait distribusi produksi akibatnya 

pengiriman pesanan menjadi terhambatdikarenakan pemilik tidak bisa 

menentukan frekuensi pengiriman yang tepat.ukuran kontainer yang digunkan 

adalah 348 bungkus sedangakan permintaan perharinya adalah sebagai berikut 

:  

Table 1.1. 
Data Rata-Rata permintaan keripik Pisang  2014 

(Dalam Satuan bungkus/ Hari) 
Rata-rata permintaan 
perhari dalam bulan 

Tahun 

2014 
Januari 348 
Februari  348 
Maret  372 
April  372 
Mei  348 
Juni  372 
Juli  412 
Agustus  360 
September  364 
Oktober  352 
November  344 
Desember  352 

Sumber Data: Diolah  
 
Dari  penjelasan  diatas,  maka penulis   tertarik  untuk  menelaah 

“PENERAPAN METODE JUST IN TIMEPADAUD. KERIPIK 
PISANG “RAKERY”” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  uraian  latar belakang maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : Berapakali frekuensi pengiriman yang 

dilakukan UD. Keripik Pisang “RAKERY”? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan manfaat ini untuk menjawab dari permasalahan 

diatas, yaitu: Untuk mengetahuifrekuensi pengiriman yang dilakukan UD. 

Keripik Pisang “RAKERY”. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan  

Menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam hal penentuan 

frekuensi yang digunakan untuk pengiriman pesanan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat menjadi sumber informasi dan masukan yang dapat digunakan 

penelitian selanjutnya dalam hal penentuan frekuensi pengiriman yang 

digunakan untuk pengiriman pesanan. 

 




