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BAB I 

 PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Saat ini, banyak terjadi perubahan yang cukup drastis pada lingkungan 

bisnis dunia secara global. Menurut Hansen dan Mowen (2000:15-18) 

menyatakan bahwa terjadinya perubahan di dalam lingkungan bisnis 

mencakup : 

1. Persaingan ekonomi yang semakin bersifat global telah memicu terjadinya 

persaingan bisnis yang semakin ketat antar perusahaan. 

2. Pelanggan menuntut kualitas produk serta harga yang murah terhadap 

produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan. 

3. Waktu menjadi salah satu unsur persaingan di dalam lingkungan bisnis. 

Perubahan-perubahan di dalam lingkungan bisnis tersebut yang 

akhirnya memicu setiap perusahaan untuk memikirkan kembali upaya atau 

usaha-usaha lain yang dirasa akan dapat meningkatkan produktivitas 

(finansial atau modal, tenaga kerja, produk, organisasi, penjualan, dan 

produksi), efisiensi, kualitas, efektivitas, ketepatan waktu, dan pemberian 

pelayanan yang diharapkan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif 

(competitive advantage) perusahaan sehingga dapat bertahan dan mampu 

untuk bersaing pada pasar global. 

Keadaan ini semakin mendorong dipertanyakannya kemampuan 

bersaing perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidup masing-

masing perusahaan di tengah situasi sosial yang seperti sekarang ini. 
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Kemampuan bersaing dari perusahaan salah satunya tergantung pada proses 

pengendalian persediaan yang dilakukan oleh perusahaan. Pengendalian 

persediaan yang efisien dan efektif dapat mendorong kemajuan perusahaan 

dalam persaingan di pasar global. Suatu perusahaan yang mempunyai 

kemampuan bersaing adalah suatu perusahaan yang dapat menjalankan 

operasi perusahaan secara efisien dan efektif, sehingga pemborosan-

pemborosan sumber daya dapat dihindari. Tujuan dari pengendalian 

persediaan secara umum adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan 

perusahaan dalam mencapai kemakmuran. Kemakmuran akan didapat jika 

tersedia barang dan jasa yang mencukupi. Dan tujuan dari pengendalian 

persediaan ada kaitannya dengan mencapai biaya produksi yang rendah, mutu 

produk yang tinggi, tanggapan yang cepat atas permintaan, dan fleksibilitas 

untuk membuat beragam barang yang sesuai dengan selera dan spesifikasi 

pelanggan. 

Selama ini perusahaan hanya menggunakan sistem pemanufakturan 

tradisional yang mengatur jadwal pemesanan bahan baku hanya berdasarkan 

pada kebutuhan pemesanan konsumen secara aktual. Baik pemesanan 

maupun produksi berdasarkan jumlah bahan baku dalam sistem tradisional 

memiliki resiko kerugian yang lebih besar karena akan menimbulkan over 

stock . 

Hal ini sangat berbahaya karena akan menghambat arus perputaran 

modal dalam perusahaan yang dapat menimbulkan kerugian pada perusahaan 

akibat dampak dari over stock yang dilakukan perusahaan. Menurut 
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pandangan tradisional (konvensional), menyimpan persediaan di gudang 

dapat memecahkan masalah diantaranya memenuhi permintaan konsumen, 

memanfaatkan diskon, dan mengantisipasi kenaikan harga. Akan tetapi, 

keadaan pasar yang cenderung tidak stabil dapat menimbulkan permasalahan 

tersendiri dalam perusahaan. 

Oleh karena itu, munculah ide mengenai suatu sistem persediaan yang 

dapat mengatasi masalah tersebut. Ide tentang suatu sistem persediaan yang 

dapat mengurangi pemborosan dalam proses pemesanan bahan baku pada 

perusahaan. Sistem persediaan yang berasal dari Jepang ini lebih dikenal 

dengan sebutan Just In Time (JIT). Dalam konsep Just In Time, bahan baku 

dan suku cadang dibeli dan diproduksi sebanyak yang dibutuhkan pada saat 

yang tepat pada setiap tahap produksi di perusahaan. Perusahaan 

memproduksi hanya atas dasar permintaan, tanpa memanfaatkan tersedianya 

persediaan dan tanpa menanggung biaya persediaan. Sistem produksi Just In 

Time banyak berpengaruh dan mengubah perekonomian Jepang menjadi 

maju dengan menunjukkan keberhasilan perusahaan multinasional Jepang 

menguasai pasar elektronika dan otomotif dunia sejak 1970-an sampai 

sekarang. 

CV Raja Konveksi Cigondewah merupakan perusahaan kecil yang 

bergerak di bidang konveksi pakaian jadi. Perusahaan memproduksi pakaian 

jadi berdasarkan pesanan dari konsumen baik itu dalam partai besar maupun 

partai kecil. Selain itu, perusahaan juga memproduksi pakaian jadi untuk 

dijual di pasar. 
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Perencanaan produksi yang dilakukan CV Raja Konveksi Cigondewah 

untuk saat ini masih berdasarkan pada pesanan dari konsumen sesuai dengan 

jumlah yang dipesan dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya.  

Dalam pelaksanaan produksi sehari-hari, perusahaan masih 

menggunakan sistem tradisional. Dengan menggunakan sistem tersebut, 

maka perusahaan harus mengatur jadwal produksinya hanya berdasarkan 

peramalan kebutuhan di masa yang akan datang. Dan seringkali perusahaan 

mengalami kerugian apabila perkiraan jadwal produksinya tidak sesuai 

dengan rencana produksi. 

Bahan baku yang telah dipersiapkan oleh perusahaan untuk melayani 

pesanan dari konsumen seringkali tersisa sehingga perusahaan harus 

memproduksi sisa bahan baku yang tersisa. Hal ini menimbulkan 

permasalahan karena perusahaan over stock. 

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, ditemukan adanya 

masalah dalam proses produksi di CV Raja Konveksi Cigondewah yaitu 

pemesanan yang melebihi total kebutuhan produksi atau over stock  dan tidak 

sesuai dengan salah satu tujuan utama Just In Time yaitu zero lot excesses 

(meniadakan kelebihan lot). Untuk lebih jelasnya peneliti menggambarkan 

total over produksi pada  CV Raja Konveksi Cigondewah secara singkat pada 

tabel 1.1 berikut: 
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Tabel 1.1 

Jumlah Kebutuhan Produksi, Jumlah Pemesanan Bahan Baku, dan Total 

Overstock Pada Tahun 2014 

CV Raja Konveksi Cigondewah (roll) 

Bulan 
Jumlah Kebutuhan 

Produksi 

Jumlah Pemesanan 

Bahan Baku 
Over Stock 

Januari 250 300 50 

Februari 225 300 75 

Maret 265 310 45 

April 270 320 50 

Mei 250 320 70 

Juni 260 300 40 

Juli 300 320 20 

Agustus 245 320 75 

September 260 300 40 

Oktober 280 300 20 

November 255 300 45 

Desember 280 300 20 

TOTAL 3140 3690 550 

Sumber: CV Raja Konveksi Cigondewah, 2014 

 

Data dalam tabel 1.1 menunjukkan bahwa selama tahun 2014 

perusahaan selalu mengalami over stock pada setiap bulannya, hal tersebut 

dikarenakan perusahaan mengatur jadwal dan jumlah produksinya hanya 

berdasarkan peramalan kebutuhan dimasa mendatang. Bahan baku yang 

tersedia melebihi kebutuhan untuk memenuhi pesanan dari konsumen. 

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian lebih mendalam dan mengangkat permasalahan 

tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Sistem 



6 
 

 
 

Just In Time (JIT) pada CV Raja Konveksi Cigondewah Sentra Industri 

Pakaian Jadi Bandung”. 

 

1.2 Identifikasi masalah 

Berdasarkan informasi awal yang peneliti himpun dalam latar 

belakang penelitian, maka peneliti membatasi lingkup penelitian dengan 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana penerapan sistem persediaan pada CV Raja Konveksi 

Cigondewah? 

2. Bagaimana penerapan sistem Just In Time pada CV Raja Konveksi 

Cigondewah? 

3. Bagaimana perbandingan penerapan sistem persediaan yang terdapat di 

perusahaan dengan sistem Just In Time? 

 

1.3 Tujuan  Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui penerapan sistem persediaan pada CV Raja Konveksi 

Cigondewah. 

2. Untuk mengetahui penerapan sistem Just In Time pada CV Raja 

Konveksi Cigondewah. 

3. Untuk mengetahui perbandingan penerapan sistem persediaan yang 

terdapat di perusahaan dengan sistem Just In Time. 
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1.4 Kegunaan penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Kegunaan teoritis 

Sebagai hasil karya dalam memperkaya wawasan pengetahuan dan 

dapat djadikan sebagai bahan kajian dan dan pengembangan dalam 

pemanfaatan dan penerapan sistem produksi Just In Time pada 

perusahaan. 

1.4.2 Kegunaan praktis 

1. Bagi peneliti 

Dapat menambah wawasan pengetahuan yang dapat lebih 

memperluas pola pikir peneliti dalam menerapkan pemanfaatan Just 

In Time di masa yang akan datang. 

2. Bagi perusahaan 

Memberikan satu pengetahuan tentang sistem produksi Just In Time 

yang dapat bermanfaat bagi perusahaan dalam pengelolaan produksi 

dan peningkatan kualitas produk agar dapat lebih bersaing di pasar 

global.  

3. Bagi peneliti lain 

Untuk memberikan sumbangan pengetahuan kepada peneliti lain 

dan sebagai bahan referensi apabila menghadapi dan mengatasi 

masalah yang sama dengan CV Raja Konveksi Cigondewah. 
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1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam penyusunan proposal ini diperlukan data yang relevan dengan 

obyek yang diteliti. Dalam rangka pengumpulan data tersebut maka 

penulis dalam hal ini mengadakan penelitian pada CV Raja Konveksi 

Cigondewah yang berlokasi di JL KH Wahid Hasyim Bandung 40225, 

Jawa Barat Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


