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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Manajemen Operasional 

2.1.1 Pengertian Operasional 

Operasional merupakan faktor terpenting dalam suatu perusahaan dan 

merupakan salah satu dari kegiatan pokok untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup suatu perusahaan. 

Operasional memiliki beberapa definisi yang dikemukakan oleh 

beberapa ahli, yaitu sebagai berikut : 

Menurut Haizer dan Rander (2010) pengertian produksi dalam bukunya  

Manajemen Operasional “Produksi adalah proses penciptaan barang dan 

jasa”. 

Sedangkan pengertian operasi menurut Rosenberg yang diterjemahkan 

oleh Haming Murdifin dan Nurnajamuddin (2007) “Operasi merupakan 

suatu proses atau tindakan tertentu yang menjadi unsur dari sejumlah 

kegiatan untuk membuat suatu produk”. 

Sedangkan menurut Soyjan Assauri (2008) adalah “Produksi sebagai 

suatu kegiatan atau proses yang mentransformasikan masukan (input) 

menjadi hasil keluaran (output), tercakup semua aktivitas atau kegiatan 

yang menghasilkan barang atau jasa, serta kegiatan-kegiatan lain yang 

mendukung atau menunjang usaha untuk menghasilkan produksi tersebut.” 

Dari ketiga pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa operasional 

adalah suatu kegiatan yang terdiri dari komponen – komponen sumber 
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daya yang dimiliki (input) untuk mengubah bentuk dan menciptakan suatu 

barang atau jasa (output) dan kegiatan pendukung lainya secara efektif dan 

efisien. 

2.1.2 Pengertian Manajemen Operasional 

Dalam menjalankan proses operasional perusahaan harus dapat 

memanfaatkan berbagai sumber daya perusahaan untuk menciptakan 

barang atau jasa, namun perusahaan juga harus membuat kebijakan yang 

tepat dalam mengalokasikan sumber daya perusahaan tersebut dalam hal 

ini diperlukan manajemen yang baik, agar penggunaan sumber daya 

perusahaan efektif dan efisien. Proses produksi ini merupakan proses 

dimana perubahan atau transformasi input menjadi output, atau lebih di 

kenal dengan manajemen operasional. 

Menurut Jay Heizer dan Rander (2010) mengatakan bahwa : 

“Manajemen Operasi (Operations Management) adalah serangkaian 

aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan 

mengubah input menjadi output”. 

Adapun pengertian manajemen operasi menurut Richard B. Chase, 

Robert Jacobs, dan Nicholas J. Aquilano (2007) sebagai berikut : 

“Operation Management is defined as the design, operation, and 

improvement of the system that create and deliver the firm’s primary 

products and services.” 

Artinya :  
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“Manajemen Operasi didefinisikan sebagai desain, operasi, dan perbaikan 

sistem yang menciptakan dan memberikan produk dan layanan utama 

perusahaan”. 

Menurut Roger G. Schroeder (2011):  

“Operation management is defined as decisions with other function all 

operation can be viewed as a transformation system that converts inputs 

into outputs”. 

Artinya: 

“Manajemen operasi sebagai pembuatan keputusan dengan semua fungsi 

operasi lainnya dapat dilihat sebagai system transformasi yang mengubah 

masukan - masukan menjadi keluaran.” 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen 

operasi adalah suatu desain, operasi, dan perbaikan sistem sebagai 

pembuat keputusan serta perubahan dari sumber daya yang dimiliki 

perusahaan (meliputi tanah, tenaga kerja, modal dan input manajemen) 

menjadi output berupa barang atau jasa yang diinginkan 

secara efektif dan efisien. 

 

2.2 Pengertian Produksi  

2.2.1 Pengertian Produksi 

Menurut Sofjan Assauri (2008;7),  pengertian produksi adalah sebagai 

berikut, “Produksi adalah segala kegiatan dalam menciptakan dan 

menambah kegunaan (utility) sesuatu barang atau jasa, untuk kegiatan 
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mana dibutuhkan faktor –faktor produksi dalam ilmu ekonomi berupa 

tanah, tenaga kerja, dan skill (organization, managerial, dan skills) 

Sedangkan menurut Bambang Prishardoyo (2005:26), mendefinisikan 

produksi sebagai berikut, “Produksi merupakan kegiatan yang dilakukan 

untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan menghasilkan barang atau 

meningkatkan nilai guna suatu barang dan jasa.” 

Dari pengertian tentang definisi produksi diatas, maka dapat diartikan 

bahwa produksi adalah suatu kegiatan untuk mentransformasikan faktor – 

faktor produksi, sehingga dapat meningkatkan atau menambah faidah 

bentuk, waktu dan tempat suatu barang atau jasa untuk memenuhi 

kebutuhan manusia yang diperoleh melalui pertukaran. 

2.2.2 Pengertian Sistem 

Menurut Indrajit (2001;2), mengemukakan bahwa, “sistem 

mengandung arti kumpulan – kumpulan dari komponen – komponen yang 

memiliki unsur keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.” 

Dan menurut Jogiyanto (2005;2), definisi sistem adalah “kumpulan 

dari elemen - elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu.” 

Dengan demikian, sistem adalah kumpulan dari berbagai bagian yang 

memiliki keterkaitan dan saling bekerja sama serta membentuk suatu 

kesatuan untuk mencapai suatu tujuan dari sistem tersebut. 
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2.3 Pengertian Proses Produksi 

Kegiatan produksi merupakan salah satu proses akhir yang dilakukan 

oleh perusahaan dalam menghasilkan output berupa barang maupun jasa 

yang merupakan tujuan dari rencana produksi yang sebelumnya telah 

ditetapkan. Proses produksi juga merupakan salah satu kegiatan 

mentransformasikan input menjadi output seperti yang telah diketahui, 

input merupakan bahan-bahan yang diperlukan dalam kegiatan produksi 

sedangkan output berupa produk yang bertujuan untuk memenuhi pesanan 

konsumen. 

Menurut Hendra Kusuma (2009:5) pengertian proses produksi adalah: 

“Masukan berupa bahan baku, selanjutnya bahan baku dikonversi (dengan 

bantuan peralatan, waktu, uang dan sebagainya) menjadi keluaran yang 

disebut produk akhir.” 

Sofjan Assauri (2008 :75) mengemukakan definisi dari Proses 

Produksi adalah sebagai berikut: “Suatu cara, metode dan teknik untuk 

menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan 

menggunakan sumber-sumber (tenaga kerja, mesin, bahan-bahan dan 

dana) yang ada.” 

Untuk menjalankan proses produksi yang telah direncanakan 

sebelumnya, perusahaan harus mempunyai sumber-sumber produksi yang 

dapat mendukung kegiatan produksi agar berjalan lancar.  
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Sumber-sumber produksi menurut Sofjan Assauri (2008 :75) adalah 

sebagai berikut: 

1. Tenaga Kerja. 

2. Mesin. 

3. Bahan-bahan. 

4. Dana atau Modal. 

Kegiatan produksi biasanya merupakan atau dimaksudkan untuk 

membuat atau merubah persediaan barang jadi untuk memperbesar 

pesanan penjualan jika produksinya adalah membuat persediaan barang 

jadi sehingga tidak banyak inventory yang dihasilkan. 

 

2.4 Fungsi Produksi dan Operasi 

Dalam pelaksanaan fungsi produksi dan operasi ada lima tanggung 

jawab yang harus dilaksanakan yaitu proses, kapasitas, persediaan, tenaga 

kerja dan kualitas. Di samping itu juga terdapat keputusan-keputusan yang 

harus diambil terutama dalam kebijakan strategi produksi dan operasi. 

Secara umum fungsi produksi terkait dengan pertanggung jawaban 

dalam pengolahan dan pentranfomasian masukan (input) menjadi keluaran 

(output) berupa barang dan jasa yang akan dapat memberikan hasil 

pendapatan bagi perusahaan. Untuk melakukan fungsi tersebut diperlukan 

serangkaian kegiatan yang merupakan keterkaitan dan menyatu serta 

menyeluruh sebagai suatu sistem. Berbagai kegiatan yang berkaitan 
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dengan fungsi produksi dilakukan oleh beberapa bagian yang terdapat 

dalam suatu perusahaan. 

Menurut Sofjan Assauri (2008 :23) ada empat fungsi terpenting dalam 

fungsi produksi dan operasi, adalah sebagai berikut: 

1. Proses pengolahan, merupakan metode yang digunakan untuk mengolah 

masukan. 

2. Jasa-jasa penunjang, merupakan sarana yang berupa perngorganisasian 

untuk penetapan teknik dan metode yang akan dijalankan. Sehingga 

proses pengolahan akan efektif dan efisien. 

3. Perencanaan, merupakan penetapan keterkaitan dan pengorganissasian 

dari kegiatan produksi yang akan dilaksanakan dalam suatu dasar waktu 

atau periode tertentu. 

4. Pengendalian atau pengawasan merupakan fungsi untuk menjamin 

kegiatan sesuai dengan yang direncanakan, sehingga maksud dan tujuan 

untuk penggunaan dan pengolahan masukan pada kenyataannya dapat 

dilaksanakan. 

Pengorganisasian fungsi proses produksi menyangkut pengelompokan 

kegiatan-kegiatan manajemen operasi ke dalam departemen-departemen 

perencana struktur formal dalam penggunaan sumber daya keuangan, fisik, 

bahan mentah dan tenaga kerja agar tujuan organisasi dapat tercapai. 
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2.5 Strategi Proses Produksi 

Suatu keputusan yang berkaitan dengan proses produksi adalah 

pendekatan yang digunakan oleh perusahaan dalam mentransformasikan 

sumber daya yang ada menjadi suatu barang atau jasa. Proses yang 

diseleksi akan mempunyai dampak jangka panjang terhadap efisiensi 

dalam produksi, serta fleksibilitas, biaya dan mutu barang yang 

diproduksi. Oleh karena itu kebanyakan strategi perusahaan ditentukan 

bersamaan dengan keputusan proses. 

Menurut Barry Render, dialih bahasakan oleh Dwinoegrahwati 

Setyoningsih) (2008:174) mengemukakan ada tiga strategi proses 

produksi, adalah sebagai berikut: 

1. Fokus Proses 

Sebanyak 75% produksi mencapai dalam keadaan jumlah produk atau 

kumpulan produk yang berbeda-beda dengan jumlah sangat sedikit 

ditempat-tempat yang disebut “bengkel kerja (job shop). Proses yang 

aneka produknya sedikit dan bervariasi banyak kini juga dikenal dengan 

istilah proses yang terputus-putus (intermittent processes). 

2. Fokus Produk 

Proses dengan jumlah produk besar namun variasinya sedikit adalah 

proses yang fokus produk. Proses ini disebut pula proses yang terus 

menerus. Hanya dengan standarisasi dan pengendalian mutu statistik 

perusahaan dapat membentuk tempat produksi yang berfokus pada produk. 

3. Fokus Proses Berulang-ulang 
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Proses berulang menggunakan modul. Modul adalah suku cadang atau 

komponen yang sebelumnya sudah dipersiapkan, sering kali dengan proses 

yang terus menerus. Strategi berulangnya mempunyai struktur yang lebih 

banyak dan konsekuensinya adalah fleksibilitasnya lebih rendah 

dibandingkan pabrik yang berfokus pada proses.   

Penyeleksian, desain dan pendefinisian produk dan pelayanan yang 

terkait didalamnya mempunyai implikasi bagu semua keputusan operasi 

berikutnya. Produk didefinisikan lewat spesifikasi tertulis, struktur produk 

dan gambar teknik. Produk yang mempunyai keandalan tinggi semakin 

dibutuhkan. Keandalan komponen dapat ditingkatkan dan komponen dapat 

ditempatkan secara paralel untuk dapat ditempatkan secara paralel untuk 

meningkatkan keandalan. 

 

2.6 Karakteristik Proses Produksi 

Dimensi kritis lainnya yang mempengaruhi pemilihan proses produksi 

adalah apakah produk dibuat berdasarkan persediaan atau pesanan, yang 

mana dalam melakukan kegiatan dibedakan berdasarkan kebutuhan yang 

diperlukan, waktu dan standarisasi produk. 

Menurut T. Hani Handoko (2008:128) mengemukakan: “Pemilihan 

proses adalah produk yang dibuat berdasarkan persediaan atau untuk 

pesanan.” Masing-masing proses ini mempunyai kebaikan dan kelemahan 

tersendiri, dimana proses produksi untuk persediaan akan berproduksi 
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lebih cepat pada harga lebih rendah, tetapi kurang fleksibel dalam 

pemilihan produk dibandingkan dengan proses produksi untuk pesanan. 

Macam-macam pemilihan kegiatan proses produksi berdasarkan 

karakteristiknya Menurut T. Hani Handoko (2008:131) adalah :  

2.6.1 Proses Produksi Untuk Pesanan (MTO) 

Proses ini pada dasarnya memproduksi barang-barang dan jasa-jasa 

atas dasar permintaan tertentu akan suatu produk. Dalam proses produksi 

untuk pesanan, kegiatan pemrosesan menyesuaikan dengan spesifikasi 

pesanan secara individual. Spesifikasi produk yang dipesan biasanya tidak 

distandarisasikan. Siklus produksi mulai pada saat langganan menentukan 

spesifikasi produk yang diinginkan. Atas dasar pesanan langganan tersebut 

perusahaan akan menetapkan harga dan waktu penyelesaian. 

Setelah pesanan diterima, perusahaan selanjutnya menentukan proses 

perakitan dan komponen-komponen atau proses produksi dan bahan-bahan 

yang diperlukan, alokasi pembebanan, prioritas pengerjaan, jadwal-jadwal 

produksi, rencana produksi. Proses produksi untuk pesanan berakhir 

dengan pengiriman produk kepada langganan. 

2.6.2 Produksi Untuk Persediaan (MTS) 

Perusahaan yang memproduksi persediaan mempunyai permasalahan 

yang berbeda. Operasi untuk persediaan menghasilkan hasil produksi yang 

distandarisasikan. Permintaan langganan dipenuhi dengan produk-produk 

standar ini dari persediaan. persediaan digunakan untuk memenuhi 

permintaan yang tidak pasti. 
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Dalam operasi produksi untuk persediaan, siklus perencanaan 

produksi mulai dengan peramalan penjualan yang akan menentukan 

spesifikasi dan kuantitas produk yang dapat dijual selama periode waktu 

tertentu. Dalam situasi ini faktor yang penting diperhatikan adalah 

tindakan penggunaan aktiva produksi (persediaan dan kapasitas) dan 

pelayanan pelanggan yang mencakup perputaran persediaan, pemanfaatan 

kapasitas dan persentase permintaan dapat dipenuhi dari persediaan. 

 

2.7 Pengendalian Persediaan (Inventory Control) 

2.7.1 Pengertian Pengendalian (Control) 

Pengendalian (control) adalah pengaturan aktivitas-aktivitas 

organisasi agar elemen- elemen  kinerja  yang  menjadi  target  tetap 

berada pada batas-batas yang dapat diterima (Griffin, 2004:167). 

Pengendalian menurut schermerhorn, John R (2005:62) 

mengemukakan bahwa:  

“controlling is the process of the measuring performance and taking 

action to ensure desired result.” 

Artinya : Pengendalian merupakan proses mengukur kinerja dan 

 mengambil tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. 

Pengendalian menurut Carter dan Usry (2005:122), bahwa pengedalian 

merupakan : 
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 “Usaha sistematis manajemen untuk mencapai tujuan. Aktivitas-

 aktivitas di monitor terus- menerus untuk memastikan bahwa hasilnya 

 berada pada batasan yang diinginkan.” 

Berdasarkan pernyataan diatsa, dapat disimpulkan bahwa pengendalian 

merupakan proses kinerja suatu organisasi dan pengambilan tindakan agar 

elemen-elemen kinerja yang menjadi target tetap berada pada batas-batas 

yang diinginkan 

2.7.2 Pengertian Persediaan 

Menurut Freddy Rangkuti (2004:1), persediaan adalah sebagai 

berikut: “Persediaan merupakan bahan-bahan, bagian yang disediakan, dan 

bahan-bahan dalam proses yang terdapat dalam perusahaan untuk proses 

produksi, serta barang-barang jadi atau produk yang disediakan untuk 

memenuhi permintaan dari konsumen atau pelanggan setiap waktu.” 

Jadi dapat disimpulkan bahwa persediaan adalah bahan-bahan, bagian 

yang disediakan, dan bahan-bahan dalam proses yang terdapat dalam 

perusahaan untuk proses produksi, serta barang-barang jadi atau produk 

yang disediakan untuk memenuhi permintaan dari konsumen atau 

pelanggan setiap waktu yang disimpan dan dirawat menurut aturan tertentu 

dalam tempat persediaan agar selalu dalam keadaan siap pakai dan dicatat 

dalam bentuk buku perusahaan. 

2.7.3 Fungsi dan Tujuan Persediaan 

Inventory pada hakikatnya bertujuan untuk mempertahankan 

kontinuitas eksistensi suatu perusahaan dengan mencari keuntungan atau 
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laba perusahaan. Caranya adalah dengan memberikan pelayanan yang 

memuaskan pelanggan dengan menyediakan barang yang diminta. 

Fungsi persediaan menurut Freddy Rangkuti (2004:15) adalah sebagai 

berikut : 

1. Fungsi Batch atau Lot Size Inventory 

Penyimpanan persediaan dalamjumlah besar dengan pertimbangan 

adanya potongan harga pada harga pembelian, efisiensi produksi 

karena proses produksi yang lama, dan adanya penghematan biaya 

angkutan. 

2. Fungsi Decoupling 

Merupakan fungsi perusahaan untuk mengadakan persediaan 

decouple, dengan mengadakan pengelompokan operasional secara 

terpisah-pisah. 

3. Fungsi Antisipasi 

Merupakan penyimpanan persediaan bahan yang fungsinya untuk 

penyelamatan jika sampaui terjadi keterlambatan datangnya pesanan 

bahan dari pemasok atau leveransir. Tujuan utama adalah untuk 

menjaga proses konversi agar tetap berjalan dengan lancar. 

Alasan yang kuat untuk menyediakan inventory  adalah untuk hal-hal 

uanh berhubungan dengan skala ekonomi dalam pengadaan dan produksi 

brang, untuk kebutuhan yang berubah-ubah dari waktu ke waktu, untuk 

fleksibilitas didalam fasilitas penjadwalan distribusi barang, untuk 
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spekulasi didalam harga atau biaya, dan untuk ketidakpastian tentang 

waktu pesanan perlengkapan dan kebutuhan. 

2.7.4 Jenis-jenis Persediaan 

Menurut Eko Indrajit dan Djokopranoto (2003:12-13) dapat dibedakan 

menjadi beberapa jenis  diantaranya : 

1. Persediaan Menurut Jenisnya  

a. Barang Umum (General Material) 

Barang jenis ini macamnya cukup banyak, pemakaiannya tidak 

tergantung dari peralatan, harganya relatif lebih kecil, dan 

penentuan kebutuhannya relatif lebih kecil serta penentuan 

kebutuhannya relatif lebih gampang.  

b. Suku Cadang 

Barang jenis ini macamnya sangat banyak, harganya lebih mahal, 

pemakaiannya tergantung dari peralatan, dan penentuan 

kebutuhannya lebih sulit. 

2. Menurut  Harga 

a. Barang Berharga Tinggi (High Value Item) 

Barang ini biasanya berjumlah sekitar hanya 10% dari jumlah item 

persediaan, namun jumlah nilainya mewakili sekitar 70% dari 

seluruh nilai persdiaan, dan oleh sebab itu memerlukan tingkatan 

pengawasan yang sangat tinggi. 

b. Barang berharga Menengah (Medium Value Item) 
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Barang ini biasanya berjumlah kira-kira 20% dari jumlah item 

persediaan, dan jumlah nilainya juga sekitar 20% dari jumlah 

persediaan, sehingga memerlukan tingkat pengawasan cukup saja. 

c. Barang berharga rendah (Low Value Item) 

Berlawanan dengan barang berharga tinggi, jenis barang ini 

biasanya berjumlah kira-kira 70% dari seluruh pos persediaan, 

namun nilai harganya hanya mewakili 10% saja dari seluruh nilai 

barang persediaan, sehingga hanya memerlukn tingkat 

pengawasan rendah. 

3. Menurut Frekuensi Penggunaan 

a. Barang yang cepat pemakaian atau pergerakannya (Fast Moving 

Items) 

Barang ini frekuensi penggunaanya dalam 1 tahun lebih dari 

sekian bulan tertentu, misalnya lebih dari 4 bulan, sehingga barang 

jenis ini memerlukan frekuensi perhitungan pemesanan kembali 

yang tidak sering. 

b. Barang lambat pemakaiannya atau pergerakannnya (Slow Moving 

Items) 

Barang yang frekuensi penggunaannya dalam 1 tahun kurang dari 

sekian bulan tertentu, misalnya kurang dari 4 bulan, sehingga 

barang jenis ini memerlukan frekuensi perhitungan pemesanan 

kembali yang sering. 

4. Menurut Tujuan Penggunaan 
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a. Barang Pemeliharaan, Perbaikan, dan operasi (MRO materials) 

Barang ini sifatnya habis pakai, digunakan untuk keperluan 

pemeliharaan, perbaikan, atau resparasi dan operasi, dan jika pada 

suatu saat persediaan habis, operasi masih dapat berjalan 

sementara. 

b. Barang Program (Program Materials) 

Barang yang sifatnya juga habis pakai, jumlah kebutuhannya 

sesuai dengan tingkat produksi/ kegiatan perusahaan yang 

bersangkutan, dan jika pada suatu saat persediaan habis, kegiatan 

perusahaan akan langsung berhenti. 

 

2.8 Model Pengendalian Persediaan  

2.8.1 Economic Order Quantity (EOQ) 

Pengadaan bahan baku yang terlalu besar dapat menyebabkan 

tingginya biaya penyimpanan, sedangkan pengadaan bahan baku yang 

terlalu kecil dapat mengakibatkan tidak tercukupinya suatu kebutuhan 

sehingga proses produksi terhambat. Persediaan bahan baku yang kecil 

dapat mengakibatkan frekuensi pembelian bahan baku menjadi sangat 

tinggi, dan pembelian bahan baku yang tinggi menyebabkan biaya – biaya 

persiapan pembelian bahan baku akan menjadi sangat tinggi pula, 

sehingga perusahaan akan mengalami kerugian yang sangat besar. Agar 

persediaan bahan baku dapat tercukupi untuk suatu proses produksi sangat 

di perlukan adanya pembelian bahan baku yang optimal. 
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Pengertian Economic Order Quantity Menurut Sutrisno dalam Ruauw 

(2011:2) pengertian EOQ adalah kuantitas bahan yang dibeli setiap kali 

pembelian dengan biaya yang paling minimal.  

Zulian Yamit (2008:51) EOQ adalah jumlah pemesanan yang dapat 

meminimumkan total biaya persediaan. Model EOQ digunakan untuk 

menentukan kuantitas pesanan persediaan yang meminimalkan biaya 

langsung penyimpanan persediaan dan biaya kebalikannya (inverse cost) 

pemesanan persediaan.  

Adapun menurut Heizer dan Render (2010 : 92) EOQ merupakan 

salah satu teknik pengendalian persediaan tertua dan paling terkenal. 

Teknik ini relatif mudah digunakan, tetapi didasarkan pada beberapa 

asumsi sebagai berikut : 

a. Tingkat permintaan diketahui dan bersifat konstan. 

b. Lead Time diketahui dan bersifat konstan. 

c. Persediaan diterima dengan segera. 

d. Tidak mungkin diberikan diskon. 

e. Biaya variabel yang muncul hanya biaya pemesanan dan biaya 

peyimpanan persediaan sepanjang waktu. 

f. Keadaan kehabisan stock (kekurangan) dapat dihindari sama sekali 

bila pemesanan dilakukan pada waktu yang tepat. 

Keunggulan dan Kelemahan Metode EOQ Kartika Hendra (2009) 

mengemukakan bahwa keunggulan metode EOQ adalah:  
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1. Dapat digunakan untuk mengetahui berapa banyak persediaan yang 

harus dipesan, dalam hal ini bahan baku, dan kapan seharusnya 

pemesanan dilakukan. 

2. Dapat mengatasi ketidakpastian permintaan dengan adanya persediaan 

pengaman (safety stock). 

3. Mudah diaplikasikan pada proses produksi secara massal. 

4. Lazim digunakan pada rumah sakit, yaitu pada persediaan obat.  

Adapun kelemahan yang terdapat pada metode ini, yaitu menempatkan 

pemasok sebagai mitra bisnis sementara karena paradigma untung-rugi 

diterapkan oleh mereka, sehingga penggunaan model ini menyebabkan 

berganti-ganti pemasok, dan hal ini dapat mengganggu proses produksi 

akibat relasi perusahaan dengan pemasok yang tidak berdasar pada 

hubungan kerjasama yang erat. 

2.8.2 Just In Time (JIT) 

Just In Time adalah filosofi tentang penyelesaian masalah secara ketat 

dan terus menerus untuk menghilangkan pemborosan–pemborosan dan 

penyimpangan yang tidak diharapkan. Just In Time sendiri merupakan 

filosofi Produksi yang dikembangkan oleh Toyota Motor, yang berhasil 

membuat industri otomotif dan elektronika jepang menjadi industri yang 

mampu bekerja secara efisien dengan mutu keluaran yang baik. Industri 

Jepang mampu menggeser dengan mengambil pangsa pasar otomotif dan 

elektronika yang selama ini dikuasai Negara Eropa dan Amerika Serikat. 
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Sistem Just In Time menekankan semua material harus menjadi 

bagian aktif dalam sistem produksi dan tidak boleh menimbulkan masalah 

yang pada akhirnya mengakibatkan timbulnya biaya persediaan. 

Menurut Zulian Yamit (2005:193), “Just In Time adalah usaha-usaha 

untuk meniadakan pemborosan dalam segala bidang produksi, sehingga 

dapat menghasilkan dan mengirimkan produk akhir tepat waktu untuk 

dijual.” 

Berdasarkan teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem Just 

In Time adalah suatu sistem yang digunakan untuk mencapai 

kesempurnaan dengan menghilangkan semua sumber pemborosan dengan 

melakukan perbaikan yang berkesinambungan untuk mendapatkan hasil 

yang terbaik. 

Menurut Zulian Yamit (2011:194),  tujuan utama dari penerapan Just 

In Time secara umum adalah sebagai berikut : 

1. zero defects (meniadakan produk cacat) 

2. zero inventories (meniadakan persediaan dalam pabrik) 

3. zero setup time (meniadakan waktu persiapan) 

4. zero handling (meniadakan penanganan bahan) 

5. zero queues (meniadakan antrian) 

6. zero breakdowns (meniadakan kerusakan mesin) 

7. zero lead time (meniadakan waktu tunggu) 

8. zero lot excesses (meniadakan kelebihan lot) 
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9. zero schedule interruptions (meniadakan gangguan pada jadwal 

produksi) 

Dari pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan utama 

dari penerapan sistem Just In Time adalah meniadakan pemborosan-

pemborosan dan reduksi biaya produksi agar proses produksi dapat 

berjalan sesuai rencana dan mendapatkan hasil yang terbaik. 

Menurut Heyzer and Render (2004:313), paling tidak terdapat tujuh (7) 

kontribusi Just In Time untuk memperoleh keunggulan bersaing, yaitu : 

1. Just In Time pada pemasok 

Dengan sistem Just In Time, jumlah pemasok sebaiknya sedikit, 

ada hubungan kedekatan dan pemasok yang senantiasa berbisnis 

ulang dengan perusahaan. Perlu dilakukan analisis untuk memilih 

pemasok yang mampu bersaing dengan harga yang bersaing 

2. Just In Time pada tata letak 

Tujuan Just In Time adalah mengurangi perpindahan baik 

perpindahan orang maupun perpindahan barang. Hal ini 

disebabkan bahwa perpindahan merupakan pemborosan. Oleh 

karena itu, Just In Time menghendaki sel-sel kerja untuk produk-

produk yang sejenis. Just In Time juga menghendaki mesin-mesin 

yang dapat dipindahkan dan dapat diubah-ubah, jarak yang dekat, 

ruang yang sedikit untuk persediaan, dan pengiriman langsung ke 

tempat kerja. 

3. Just In Time pada persediaan 
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Just In Time pada persediaan menggunakan sistem tarik (pull 

system) untuk memindahkan persediaan. Just In Time akan 

mengurangi ukuran lot dan mengurangi waktu penyetelan. Perlu 

juga dikembangkan sistem just in time pada pengiriman dengan 

pemasok melalui pengiriman langsung kepada titik penggunaan. 

Just In Time akan melakukan penjadwalan serta menggunakan 

grup teknologi. 

4. Just In Time pada penjadwalan 

Just In Time pada penjadwalan dapat ditempuh dengan 

mengkomunikasikan jadwal tersebut kepada pemasok. Perlu dibuat 

derajat-derajat penjadwalan.Just In Time mencari lembaran mana 

yang dibuat dan lembaran mana yang dipindahkan. Just In Time 

akan menghilangkan pemborosan, memproduksi dalam lot yang 

kecil, menggunakan kanban dan membuat masing-masing produksi 

operasi menjadi bagian yang penting. 

5. Just In Time pada pemeliharaan pencegahan 

Just in time pada pemeliharaan pencegahan dapat ditempuh dengan 

pemeliharaan pencegahan yang terjadwal dan rutin harian. Pihak 

yang melakukan pemeliharaan ini adalah operator.Operator itu 

harus operator yang mengetahui mesin, agar dalam memeliharanya 

tidak ada hambatan yang berarti. Pemeliharan pencegahan ini 

sangat baik untuk menjaga kualitas produk. 

6. Just In Time pada kualitas 
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Just in time pada kualitas adalah diterapkannya kendali proses 

secara statistik. Untuk itu, maka pegawai harus diberdayakan, 

membangun metode-metode yang selamat dari kegagalan (seperti 

daftar periksa, dan lain-lain) serta menyediakan umpan balik yang 

cepat. 

7. Just In Time pada pemberdayaan karyawan 

Just In Time pada pemberdayaan karyawan adalah 

dikembangkannya pelatihan-pelatihan. Karena dengan karyawan 

yang berkembang, maka proses just in time sebenarnya sudah 

dimulai. Hal ini disebabkan pada prinsipnya, yang mengetahui 

seluk beluk pekerjaan itu adalah karyawannya sendiri. 

 

2.9 Manfaat Just In Time (JIT) 

JIT  memberikan nuansa dalam manajemen persediaan, dimana 

pemanufakturan beralih dari sistem fush ke sistem full. Pada full  sistem 

persediaan akan ada apabila dibutuhkan untuk memenuhi permintaan 

konsumen saat kini, bukan untuk memenuhi kebutuhan pasar secara 

keseluruhan. 

Adapun menurut Fandy Tjiptono dan Anastasian Diana dalam 

Mursyidi (2008 : 182), Manfaat Just In Time adalah : 

1. Mengurangi biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung. 

2. Mengurangi ruangan atau gudang untuk menyimpan barang. 

3. Mengurangi waktu setup dan penundaan jadwal produksi. 
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4. Mengurangi pemborosan barang rusak dan barang cacat dengan 

mendereksi kesalahan pada sumbernya. 

5. Mengurangi lead time karena ukuran lot yang kecil sehingga 

sel produksi memberika feedback terhadap masalah kualitas. 

6. Penggunaan mesin dan fasilitas lebih baik, menciptakan 

hubungan yang lebih baik dengan pemasok. 

7. Layout pabrik yang lebih baik. 

8. Integrasi yang lebih baik antara fungsi-fungsi, seperti 

pemasaran, pembelian, dan diproduksi. 

9. Pengendalian kualitas dalam proses 

Dari data diatas terlihat bahwa manfaat dari metode Just In Time yaitu 

dapat mengurangi berbagai kegiatan yang seharusnya tidak perlu dan 

mengendalikan persediaan secara baik dan peningkatan dalam proses 

produksi.  

Sistem Just In Time menekankan  pada eliminasi pemborosan dan 

merupakan jantung dari Just In Time. Dengan mengeliminasi pemborosan, 

maka perusahaan akan menghasilkan produk yang lebih baik dengan biaya 

yang lebih rendah. Dengan penerapan sistem Just In Time, akan dapat 

mengurangi pemborosan (waste) sehingga biaya produksi dapat ditekan. 

Selain itu produktivitas dari proses produksi dapat meningkat secara 

signifikan yang diharapkan dapat meningkatkan laba perusahaan secara 

global. 
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2.10 Kelemahan Just In Time 

Kritik lain yang umum terhadap sistem JIT menurut Fandy 

Tjipjono & Anastasia Diana dalam Mursyidi (2008 : 179), menyatakan 

bahwa : 

1. Masalah yang berkaitan dengan kerusakan dan keandalan mesin untuk 

menghasilkan kualitas produk yang berkualitas. 

2. Masalah yang berkaitan dengan proses dalam optimalisasi dan 

pengendalian proses produksi yang dianggap kurang optimal. 

3. Prinsip lot size dalam JIT yang memproduksi berskala kecil dengan 

beraneka ragam produk. Ini tidak dapat diterapkan dalam produksi 

massa yang memproduksi sebanyak mungkin item yang sama 

(economic lot size). 

 

2.11 Peranan Just In Time Dalam Meningkatkan Proses Produksi 

Just In Time diterapkan untuk menghilangkan hal-hal yang tidak 

berguna, terutama yang berhubungan dengan persediaan dan kelebihan 

produksi. Serta pendayagunaan para pekerja secara penuh, terutama dalam 

hal peningkatan mutu, produktivitas dan moral kerja. 

Sistem produksi Just In Time merupakan suatu sistem produksi yang 

berusaha memecahkan masalah yang berkaitan dengan pemborosan-

pemborosan yang tidak diharapkan dalam proses produksi sehingga proses 

produksi dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang terbaik. 
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Menurut Hendra Kusuma (2004:231) mengemukakan bahwa : “Sistem 

produksi Just In Time menentukan bahwa setiap tahap proses pembuatan 

hanya memproduksi produk yang dibutuhkan saja pada saat tertentu sesuai 

jumlah yang dibutuhkan. Dengan demikian tingkat persediaan dapat 

ditekan serendah mungkin.Sistem ini juga memungkinkan penyesuaian 

terhadap perubahan permintaan dengan mengurangi waktu produksi.” 

Just In Time merupakan sistem produksi yang menekankan pada 

peniadaan biaya-biaya yang tidak diharapkan, proses produksi yang 

terjadwal dan melakukan proses produksi sesuai permintaan dari 

konsumen dan menghilangkan kelebihan produksi. 

 

2.12 Prinsip Dasar Just In Time (JIT) 

Untuk menghasilkan metode Just In Time (JIT) maka harus ada 

delapan prinsip yang harus dijadikan dasar pertimbangan di dalam 

menentukan sistem strategi produksi, yaitu (Evan Jaelani, 2009): 

a. Berproduksi sesuai dengan pesanan jadwal produksi induk  

Sistem manufaktur baru akan dioperasikan untuk menghasilkan 

produk menunggu setelah diperoleh kepastian adanya order dalam 

jumlah tertentu masuk. Tujuan utamanya untuk memproduksi finished 

goods tepat waktu dan sebatas pada jumlah yang ingin dikonsumsikan 

saja, untuk itu proses produksi akan menghasilkan sebanyak yang 

diperlukan dan secepatnya dikirim ke pelanggan yang memerlukan 
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untuk menghindari terjadinya stok serta untuk menekan biaya 

penyimpanan. 

b. Produksi dalam jumlah kecil  

Produksi dilakukan dalam jumlah lot (lot size) yang kecil untuk 

menghindari perencanaan dan jeda waktu yang kompleks seperti 

halnya dalam produksi jumlah besar. Fleksibilitas aktivitas produksi 

akan bisa dilakukan, karena hal tersebut memudahkan untuk 

melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam rencana produksi 

terutama menghadapi perubahan permintaan pasar. 

c. Mengurangi pemborosan (eliminate waste) 

Pemborosan (waste) harus dieliminasi dalam setiap area operasi yang 

ada. Semua pemakaian sumber-sumber input (material, energi, jam 

kerja mesin atau orang, dan lain-lain) tidak boleh melebihi batas 

minimal yang diperlukan untuk mencapai target produksi. 

d. Perbaikan aliran produk secara terus-menerus (continuous product 

flow improvement)  

Tujuan pokoknya adalah menghilangkan proses-proses yang tidak 

produktif yang bisa menghambat kelancaran aliran produksi. 

e. Penyempurnaan kualitas produk (product quality perfection)  

Kualitas produk merupakan tujuan dari aplikasi Just In Time (JIT) 

dalam sistem produksi. Disini selalu diupayakan untuk mencapai 

kondisi “Zero Defect” dengan cara melakukan pengendalian secara 

total dalam setiap langkah proses yang ada. Segala bentuk 
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penyimpangan haruslah bisa diidentifikasi dan dikoreksi sedini 

mungkin. 

f. Respek terhadap semua orang / karyawan (respect to people)  

Dengan metode Just In Time (JIT) dalam sistem produksi setiap 

pekerja akan diberi kesempatan dan otoritas penuh untuk mengatur 

dan mengambil keputusan apakah suatu aliran operasi bisa diteruskan 

atau harus dihentikan karena dijumpai adanya masalah serius dalam 

satu stasiun kerja tertentu. 

g. Mengurangi segala bentuk ketidak-pastian  

Persediaan yang ide dasarnya diharapkan bisa mengantisipasi 

permintaan yang berfluktuasi dan segala kondisi yang tidak terduga, 

justru akan berubah menjadi waste bilamana tidak segera digunakan. 

Begitu pula rekruitmen tenaga kerja dalam jumlah besar secara tidak 

terkendali seperti halnya yang umum dijumpai dalam aktivitas proyek 

akan menyebabkan terjadinya pemborosan bilamana tidak 

dimanfaatkan pada waktunya. Oleh karena itu dalam perencanaan dan 

penjadwalan produksi harus bisa dibuat dan dikendalikan secara teliti. 

Segala bentuk yang memberi kesan ketidak-pastian harus bisa 

dieliminasi dan harus sudah dimasukkan dalam pertimbangan. 

h. Perhatian dalam jangka panjang  

Ketujuh prinsip pelaksanaan Just In Time (JIT) dalam sistem produksi 

di atas bukanlah suatu komitmen perusahaan yang diaplikasikan 

dalam jangka waktu pendek. Melainkan harus dibangun secara 
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berkelanjutan dan merupakan komitmen semua pihak dalam jangka 

panjang. Dalam jangka pendek, ada kemungkinan aplikasi Just In 

Time (JIT) dalam sistem produksi justru akan menambah biaya 

produksi mengikuti konsekuensi proses terbentuknya kurva belajar. 

 

2.13 Penelitian Terdahulu 

Tabel  2.1 

Daftar Penelitian Terdahulu 

No Penulis Tahun Judul Penelitian Hasil 

1 Rahayu 2003 Pengaruh Aplikasi 

Strategi Just In Time 

Terhadap Efektivitas 

dan Efisiensi Biaya 

Produksi Pada PT. 

Santosa Jaya Abadi 

Sidoarjo 

Dengan menggunakan 

aplikasi strategi Just In 

Time  faktor pembelian, 

produksi, pengiriman 

bahan baku, pengiriman 

barang jadi dan 

khususnya biaya 

persediaan PT. Santosa 

Jaya Abadi dapat ditekan 

seminimal mungkin. 

2 Hadioetomo 2009 Pengaruh Penerapan 

JIT Terhadap Kinerja 

dan Keunggulan 

Kompetitif 

Perusahaan 

Manufaktur 

Hasil analisis 

menunjukan bahwa 

dimensi-dimensi pada 

variabel  JIT, yaitu 

kanban control system, 

lot size reduction, serta 

JIT scheduling 

berpengaruh positif 

terhadap kemampuan 

perusahaan dalam 

mencapai kinerja pada 

perusahaan manufaktur. 

Kinerja perusahaan 

berpengaruh positif 

terhadap kemampuan 

perusahaan dalam 

mencapai keunggulan 

kompetitif perusahaan 
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pada perusahaan 

manufaktur. 

3 Nurul 

Badriyah 

2013 Analisis 

Pengendalian 

Persediaan Bahan 

Baku Terhadap 

Efisiensi Biaya Bahan 

Baku Dengan Metode 

JIT Pada CV. Bintang 

Mas Kecamatan 

Madura Kabupaten 

Lamongan 

Perhitungan dengan 

menggunakan metode 

JIT dalam 

mengendalikan 

persediaan bahan baku, 

perusahaan memperoleh 

efisiensi total biaya 

bahan baku tahun 2013 

sebesar Rp. 14.254.914, 

dengan rincian Rp. 

9.656.869 untuk benang 

sutra dan sebesar Rp. 

4.598.045 untuk benang 

masris pada CV. Bintang 

Mas Kecamatan Madura 

Kabupaten Lamongan. 

4 Tini Gustini 

dan Desi 

Efrianti 

2013 Peranan Penerapan 

Sistem Persediaan 

Just In Time 

Terhadap Hasil 

Produksi 

Dengan merapkan sistem 

Just In Time pada Toko 

Vileva, perusahaan 

mampu 

memperhitungkan 

kebutuhan bahan baku 

dalam memproduksi 100 

kodi sepatu dengan jenis 

P18. Dan dengan 

menerapkan sistem Just 

In Time, kecepatan 

produksi, efektivitas 

pengerjaan produk, 

penghematan biaya, dan 

kesempurnaan kualitas 

menjadi prioritas 

perusahaan agar 

menghasilkan produk 

yang baik.  

5 Kasmari, 

Lie Liana 

2011 Analisis 

Perbandingan 

Perencanaan Bahan 

Baku Menggunakan 

Metode Just In Time 

(JIT) Dengan 

Economic Order 

Dengan menggunakan 

metode Just In Time 

PT.Pisma Putra Tekstil 

mendapat penghematan 

Total Inventory Cost 

(TIC) sebesar Rp. 

1.760.892. Penghematan 
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Quantity (EOQ) 

(Studi Kasus Pada 

PT. Pisma Putra 

Tekstil Pekalongan) 

juga terjadi pada biaya 

penyimpanan (holding 

cost) dengan kuantitas 

persediaan rata-rata (I) 

yang lebih rendah. 

  
 
 
 

2.14 Kerangka Pemikiran 

Suatu sistem produksi yang dapat mengurangi pemborosan dalam proses 

produksi pada perusahaan. Sistem produksi yang berasal dari Jepang ini 

lebih dikenal dengan sebutan Just In Time (JIT). 

Menurut Heizer and Render (2004:258)“Just In Time adalah sebuah 

filosofi pemecahan masalah secara berkelanjutan dan memaksa yang 

mendukung produksi ramping (lean). Produksi yang ramping (lean 

production) memasok pelanggan persis sesuai dengan keinginan 

pelanggan ketika pelanggan menginginkannya, tanpa pemborosan, melalui 

perbaikan berkelanjutan”. 

Mengacu pada penelitian sebelumnya dari Rahayu pada tahun 2003 

yang berjudul Pengaruh Aplikasi Strategi Just In Time Terhadap 

Efektivitas dan Efisiensi Biaya Produksi Pada PT. Santosa Jaya Abadi 

Sidoarjo, dengan menggunakan aplikasi strategi Just In Time  faktor 

pembelian, produksi, pengiriman bahan baku, pengiriman barang jadi dan 

khususnya biaya persediaan PT. Santosa Jaya Abadi dapat ditekan 

seminimal mungkin. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Hadioetomo pada tahun 2009 yang 

berjudul Pengaruh Penerapan JIT Terhadap Kinerja dan Keunggulan 

Kompetitif Perusahaan Manufaktur, dengan hasil analisis menunjukan 

bahwa dimensi-dimensi pada variabel  JIT, yaitu kanban control system, 

lot size reduction, serta JIT scheduling berpengaruh positif terhadap 

kemampuan perusahaan dalam mencapai kinerja pada perusahaan 

manufaktur. Kinerja perusahaan berpengaruh positif terhadap kemampuan 

perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitif perusahaan pada 

perusahaan manufaktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

2.15 Skema Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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