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Abstract 

This study aims to determine the readiness of PT. Aerofood Aero Catering 

Service Jakarta (ACS) in implementing Just in Time Purchasing system using 

qualitative descriptive with study case approach.  
The techniques of collecting data through primary and secondary data. Primary 

data was obtained by interviewing, inventory report, sales report, rejected production 

report and spoilage report from PT. Aerofood Aero Catering Service Jakarta directly, 

and secondary and the books which related to this study.  
This study tries to analyze the readiness of the application of just-in -time 

purchasing based on six aspects: top management commitment, training, employee 

relations, supplier quality management, transportation and delivery quantity.  
The result of this research based on six aspect and theory, four aspect show 

PT. Aerofood Aero Catering Service not ready to implement Just in Time Purchasing 

System. these aspect are top management commitment, supplier quality management 

transportation and quantity deliveries. Based on the weighting that has been made 

ACS readiness of only 53.6% were below 75% of implementations based on ISO 

requirements. This means that ACS is not ready to implement the JIT system 

puchasing.  

 

Keyword: Just in Time Purchasing, Implementation JIT Purchasing. 

1. Pendahuluan 

Pertumbuhan positif pasar penerbangan di Kawasan Asia Pasifik juga dirasakan 

oleh Indonesia. Bahkan Asosiasi Angkutan Udara  Internasional (International Air 

Transport Association/IATA) memperkirakan, selama periode 2010-2014 laju 

pertumbuhan penerbangan dalam negeri bisa  mencapai 10 persen per tahun. 

Pengamat penerbangan Chappy Hakim, sepakat dengan Tyler. Pertumbuhan industri 

penerbangan dalam negeri yang pesat, dapat dilihat dari peningkatan jumlah 

penumpang domestik sehingga dilirik maskapai asing untuk masuk ke pasar domestik. 

Pertumbuhan penumpang pesawat udara dalam negeri pada tahun 2012 tumbuh 

15,9%. Pertumbuhan ini naik dari realisasi tahun 2011 yang mencapai 51,77 juta. 
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Sementara itu pada tahun ini ditaksir mencapai 60,03 juta penumpang (Kementrian 

Perhubungan, 2012). 

Menurut Direktur Utama PT Angkasa Pura II Tri S. Sunoko, jumlah penumpang 

pesawat yang melalui Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng sepanjang 2012 

mencapai 51,17 juta atau sudah terpakai 132% dari daya tampung yang ada yakni 22 

juta, naik 15,37% dibandingkan realisasi jumlah penumpang di 2011 yang sebanyak 

44,35 juta. Jumlah ini memberi kontribusi minimal 70% terhadap total penumpang yang 

dilayani 12 bandara di bawah PT AP II (Badan Pusat Statistik, 2012) 

Seiring meningkatnya pengguna jasa penerbangan, permintaan akan 

penyediaan makanan untuk maskapai penerbangan juga mengalami peningkatan. 

Jasa layanan untuk maskapai penerbangan secara umum dikenal dengan nama 

inflight catering. Salah satu inflight catering yang terdapat di Indonesia adalah PT. 

Aerofood Aerowisata Catering Service (PT. Aerofood ACS). PT. Aerofood ACS 

merupakan salah satu penyedia jasa layanan makanan untuk penerbangan terbesar di 

Indonesia yang berada dibawah Arowisata yang merupakananak perusahaan dari PT. 

Garuda Indonesia Airlines Tbk. (Novinka, 2005). 

PT. Aerofood Aero Catering Service melakukan perjanjian kontrak dengan 

perusahaan yang menjadi pelanggan untuk jangka waktu tertentu atas menu yang 

akan disajikan. Dalam jasa inflight catering services, menu makanan yang disajikan 

berbeda-beda untuk setiap pelanggan dan setiap waktunya sesuai dengan permintaan 

maskapai penerbangan. Jumlah makanan yang diproduksi pun setiap saat berubah-

ubah. Hal ini disebabkan karena jumlah penumpang yang menggunakan jasa 

transportasi perusahaan penerbangan setiap harinya berubah. Karena menu yang 

berubah-ubah, maka bahan baku yang dibutuhkan untuk proses produksi pun 

mengalami perubahan. Penyediaan bahan baku merupakan hal yang penting bagi 

proses produksi. Apabila terjadi kekurangan bahan baku, maka jalannya produksi akan 

terhambat dan pesanan konsumen tidak terpenuhi. Dalam pemenuhan kebutuhan 

bahan baku ACS juga melakukan perjanjian kerjasama dengan supplier dan vendor. 

Operasi/produksi dalam fungsi bisnis merupakan bagian yang sangat vital karena 

hampir lima puluh persen lebih kegiatan perusahaaan tersita (Subagyo, 2008). 

Aktivitas produksi sering kali menggambarkan bagian besar dari asset manusia dan 
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modal dari suatu organisasi. Hal ini dikarenakan dalam industri, biaya terbesar yaitu 

biaya yang digunakan dalam menghasilkan produk dan jasa terjadi pada saat proses 

produksi, (David, 2012). Berdasarkan hal tersebut perusahaan berusaha menciptakan 

bagaimana proses produksi dapat dilaksanakan secara efisien, hasil produksi 

berkualitas tinggi dan tepat waktu. Menurut Horngren (2012) yang dimaksud dengan 

JIT Produksi adalah “suatu sistem yang dimana setiap komponen jalur produksi 

dihasilkan secepatnya saat diperlukan langkah selanjutnya dalam jalur produksi dan 

sesuai dengan permintaan pelanggan (demand-pull)”. Sistem produksi just-in-time 

dapat dilakukan pada saat pembelian yaitu pembelian bahan baku yang sesuai dengan 

kebutuhan hasil jadi produksi yang akan dijual, dan sistem produksi just-in-time dapat 

dilakukan pada saat produksi yaitu (1) memenuhi jumlah dan waktu sesuai dengan 

permintaan konsumen, (2) kualitas produk yang tinggi dan (3) kemungkinan dapat 

menekan biaya produksi (Horngren, 2012).  

Bahan baku yang digunakan oleh perusahaan katering merupakan bahan baku 

yang tidak dapat bertahan lama (perishable), sehingga dalam pemesanannya kepada 

pemasok haruslah tepat dengan jumlah yang dibutuhkan dan tepat waktu, sehingga 

tidak menimbulkan biaya yang lebih akibat dari penumpukkan persediaan. Tetapi, pada 

kenyataannya PT. Aerofood Aero Catering Service masih melakukan penyimpanan 

persediaan yang diakibatkan permintaan pelanggan yang tidak tetap, penyimpanan 

barang yang tidak pada tempatnya, pembelian dengan besar tiga kali lipat saat 

menjelang libur nasional dan ketidak telitian karyawan gudang dalam mencatat tanggal 

kadaluarsa sehingga mengakibatkan kerusakan persediaan pada tahun 2012. 

Sebelum mendapatkan manfaat dari penerapan JIT, Kaynak dan Hartley (2006) 

terlebih dahulu meneliti mengenai elemen penting dalam menerapkan dan 

membangun sistem Just in Time Purchasing. Dari hasil penelitian ini terdapat 

beberapa elemen yang harus dipersiapkan dalam menerapkan sistem Just in Time 

Purchasing yang antara lain adalah top management commitment, training, employee 

relations, supplier quality management, transportation dan delivered quantities. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis tertarik untuk menganalisa lebih dalam 

mengenai kesiapan pada PT. Aerofood Aero Catering Service (ACS) dalam 

implementasi sistem Just in Time.  
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Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “Analisis Kesiapan PT. Aerofood Aero Catering Service (ACS) 

Jakarta dalam Implementasi Sistem Just in Time Purchasing”. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Pengertian Just in Time 

 Pengertian Just in Time menurut Hirano (2009), dalam bukunya yang berjudul 

JIT Implementation Manual adalah sebagai berikut: 

 “JIT, or Just-In-Time, refers to the timing of production flow; goods are delivered 

to the manufacturing lines just in time to be used, just in the immediately needed 

quantities, and just to the production processes that need them. Saying “in time” is not 

enough, since parts can arrive at processes a week or two prior to their use and still be 

there in time.” 

Sedangkan menurut Carter (2002), filosofi Sistem Just in Time adalah: 

“Just in time is philosophy centered on reduction of cost trought elimination of 

inventory. All materials and components should arrive at a work station when they are 

needed-no earlier and no later. Product should be completed and available to 

customers when the customer want them-no earlier and leter.” 

Berdasarkan definisi diatas, peneliti menyimpulkan bahwa sistem Just in Time 

adalah sistem pembelian bahan baku (input) hanya pada saat dibutuhkan untuk 

melakukan produksi dan menghasilkan produk (output) pada saat pelanggan 

membutuhkan sehingga, dapat menghilangkan pemborosan biaya (eliminate waste) 

dan menghilangkan kegiatan yang tidak menambah nilai (non-value added). 

Prinsip-prinsip Just-In-Time (JIT) 

Prinsip dasar just-in-time adalah peningkatan kemampuan perusahaan secara 

terus menerus untuk merespon perubahan dengan mengurangi pemborosan (Mursyidi, 

2010). Terdapat empat aspek pokok dalam konsep just- in-time yaitu:  

a. Menghilangkan semua aktifitas atau sumber-sumber yang tidak memberikan 

nilai tambah (non-value added) terhadap produk atau jasa.  
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b. Komitmen terhadap kualitas prima.  

c. Mendorong perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi.  

d. Memberikan tekanan pada penyederhanaan aktivitas dan peningkatan 

visibilitas aktivitas yang memberikan nilai tambah 

Just in Time Purchasing 

Strategi yang banyak dikenal dalam menerapkan sistem Just in Time diawali 

dengan pembelian dengan menerapkan konsep Just in Time Purchasing. Horngren 

(2012), mendefinisikan Just in Time Purchasing sebagai berikut: 

“Just in Time (JIT) Purchasing is the purchase of materials (or good) so that they are 

delivered just needed for production (or sale).” 

Perusahaan beralih menggunakan JIT purchasing bertujuan untuk mengurangi 

biaya-biaya didalam persediaan, just in time purchasing adalah pembelian material 

(barang) yang di beli hanya sesuai kebutuhan produksi dimana hasil produksi tersebut 

dijual (Horngren, 2012). Dari penjelasan tersebut disebutkan bahwa dulunya 

penerapan tradisional dengan biaya simpan sebenarnya lebih baik karena biaya 

pergudangan, pengendalian dan shrinkage tidak sepenuhnya ada, tetapi seiring 

berjalannya waktu, seringnya mengorder pembelian dari pemasok (Supplier) dapat 

menurunkan pengeluaran biaya dikarenakan hal berikut (Horngren, 2012) : 

1. Para perusahaan terkait dapat membangun kerjasama pembelian dengan 

harga, kualitas dan waktu sesuai perjanjian.  

2. Para perusahaan menggunakan media elektronik dalam melakukan 

pemesanan pembelian sehingga dapat memudahkan pembelian dan 

menekan biaya pemesanan. 

3. Para perusahaan menggunakan kartu pembelian dalam pemesanan seperti 

Visa and MasterCard sehingga dapat memudahkan pembayaran saat 

pembelian. 
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Elemen –Elemen Penerapan Just in Time 

Didalam penelitian yang berjudul “Using replication research for just in time 

purchasing construct development”, Kaynak dan Hartley (2006) menjelaskan 

mengenail elemen-elemen yang harus disiapkan dalam Just in Time Purchasing antara 

lain : 

1. Top Management Commitment 

Komitmen menejemen puncak dibutuhkan dalam mengimplementasi 

sistem JIT Purchasing dengan beberapa alasan. Menejemen puncak harus 

dapat mengkonunikasikan penerapan JIT Purchasing kepada seluruh 

karyawan karena penerapan JIT Purchasing  tidak hanya mempengaruhi 

bagian pembelian melainkan seluruh bagian di perusahaan mau pun 

budaya perusahaan. Agar saling menguntungkan dibutuhkan dukungan 

dan kejasama dengan pemasok dalam melaksanakan JIT Purchasing 

sehingga, dibutuhkan peran menejemen puncak dalam memberikan 

informasi mengenai penerapan sistem JIT Purchasing pada 

perusahaannya. Hambatan terbesar dalam merubah sistem pembelian dari 

sistem tradisional atau sistem yang digunakan perusahaan menjadi JIT 

adalah pengenalan dan pelatihan mengenai JIT Purchasing kepada 

pemasok dan karyawan. Menejemn harus dapa menyediakan sumber daya 

manusia dari karyawan maupun pemasok untuk mengimplementasikan 

sistem JIT. 

2. Training 

Dalam menerapkan sistem JIT dibutuhkan waktu pemesanan dan 

produksi yang singkat sehinga, dibutuhkan kerjasama yang baik dengan 

pemasok dan keterampilan karyawan yang baik. Didalam penerapan JIT 

kualitas merupakan hal yang penting, sehingga pelatihan karyawan 

dibutuhkan untuk menjamin kualitas barang yang dibeli tanpa 

membutuhkan waktu yang lama dalam melakukan pengecekkan kualitas 

barang pesanan, pengecekkan barang cacat dan  menghasilkan produk 

yang berkualitas. 
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3. Employee Relations 

Hubungan yang baik antar karyawan merupakan hal yang penting dalam 

penerapan sistem JIT. Hubungan antar karyawan termasuk keterlibatan 

karyawan dalam pengambilan keputusan, penghargaan atas kinerja 

karyawan, komunikasi yang baik antar pekerja dan kerja tim yang baik. 

Pemberdayaan kinerja karyawan terkait dengan waktu tunggu (lead time). 

Pembentukan team work  juga bertujuan untuk memecahkan masalah 

kualitas barang dari pemasok. 

4. Suplier Quality Management 

Didalam penerapan Just in Time pengiriman bahan baku harus 

berdasarkan jumlah yang dibutuhkan dalam proses produksi dan 

berkualitas tinggi. Dengan pembelian secara JIT perusahaan biasanya 

mengurangi jumlah pemasok sampai dengan pemasok tunggal, selalu 

mengevaluasi kinerja pemasok, membuat kontrak jangka panjang dengan 

pemasok, membuat rating untuk pemasok dan membeli barang dengan 

kualitas tinggi. 

5. Transportation 

Dalam memenuhi kebutuhan bahan baku perusahaan memilih pemasok 

yang dapat mengirimkan bahan baku yang telah dipesan tepat pada 

waktunya, sehingga alat transportasi yang digunakan untuk mengirim 

barang merupakan hal yang penting diperhatikan karena apabila 

pengiriman terlambat akan menghambat kegiatan produksi. Selain alat 

transportasi yang diperhatikan penjadwalan kedatangan barang juga 

penting agar tidak terjadi penghambatan kegiatan prduksi dan 

penumpukkan barang. 

6. Quantities Delivered 

Dalam penerapan JIT jumlah barang yang dikirim harus tepat, karena 

apabila terjadi kekurangan bahan baku akan menambah biaya produksi 

dan pengiriman kembali. Sedangkan apabila bahan baku yang dikirim 

Analisis kesiapan..., Octaviany Pratiwi, Ak.-IBS, 2014



dalam jumlah yang terlalu banyak akan menambah biaya persediaan dan 

menghambat jadwal pengiriman bahan baku kembali. 

Tujuan Penerapan Just in Time  

Menurut Carter (2002), tujuan dari penggunaaan dan pengembangan konsep 

sistem Just-In- Time dalam perusahaan dapat dirangkum antara lain sebagai berikut: 

1. Menciptakan fleksibilitas produk yang tinggi, 

2. Meningkatkan efisiensi proses produksi, 

3.  Meningkatkan daya kompetisi , 

4. Meningkatkan mutu barang Mengurangi pemborosan, yang di akibatkan : 

a. Karena produksi berlebih (memproduksi barang dengan jumlah 

yang terlalu banyak),  

b. Karena waktu tunggu (waktu tunggu yang tidak produktif dalam 

proses produksi), 

c.  Karena transport (gerakan yang tidak perlu dalam proses 

produksi), 

d.  Karena proses (operasi atau proses yang tidak perlu).  

e. Karena persediaan (penimbunan bahan baku, bahan setengah jadi, 

bahan jadi, atau bahan lain yang berlebih).  

f. Karena gerakan (pengerjaan kembali atau hasil dari kegiatan yang 

tidak perlu).  

Faktor Penghambat Penerapan Just In Time (JIT) 

Selain penjelasan yang dijelaskan Carter (2002), peneliti juga menemukan faktor 

penghambat penerapan sistem produksi just-in-time yang ditemukan dilapangan, 

antara lain sebagai berikut:  

a. Non-Fix Orders: Output yang masih belum jelas dikarenakan 

ketidakpastian order sehingga ditakutkan penghentian produksi yang tidak 

mencapai target dan ketidak-efisienan produksi.  

b. Difficult to Get Other Suppliers: kesulitan dalam mendapatkan suatu bahan 

baku dari pemasok lain dikaranakan faktor jarak, kerjasama dan jenis 
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material dikarenakan pemasok inti sedang mengalami kesulitan atau tidak 

dapat memenuhi kebutuhan perusahaan. 

Inflight Caterer (Jasa Katering Maskapai Penerbangan) 

 Industri katering penerbangan mulai mengalami perkembangan sejak tahun 

1980-an, hal ini dikarenakan banyaknya maskapai penerbangan yang menganggap 

bahwa penyajian hidangan diatas pesawat merupakan salah satu strategi untuk 

mengungguli kompetitor (Reynolds, 2007). Industri jasa katering maskapai 

penerbangan bertujuan untuk menyediakan makanan dan minuman kepada maskapai 

penerbangan untuk dikonsumsi oleh penumpang selama penerbangan. Produk 

makanan dan minuman dipersiapkan dan dikelola didapur khusus kemudian 

dipindahkan ke bandar udara kemudian dimasukkan kedalam pesawat. Semua 

makanan dan peralatan makan harus sudah siap tepat pada waktunya sesuai dengan 

jadwal penerbangan. Keterlambatan jadwal penerbangan disebabkan oleh masalah 

katering merupakan masalah yang harus dihindari oleh penyedia jasa penerbangan, 

hal ini disampaikan oleh Mc Cool (dalam Novinka, 2005). 

Penerapan Just in Time pada Inflight Catering 

Penerapan Just in time di inflight catering dijelaskan didalam buku Jones (2004) 

yang berjudul Infligh Catering. Karakteristik industri katering penerbangan (infligh 

catering) penetapan jumlah pembelian bahan baku berbeda dengan karakterisitk 

katering pada umumnya. Katering penerbangan melakukan perencanaan pembelian 

bahan baku dengan menganalisis persediaan yang sering dan tidak sering digunakan 

dengan menggunakan metode periodik. Metode periodik membantu perusahaan 

katering untuk menentukan intensitas pengiriman persediaan seperti contohnya satu 

bulan sekali atau seminggu sekali.  

Menghitung jumlah banyaknya barang yang akan dibeli dengan menjumlahkan 

jumlah barang dengan metode forcast ditambah dengan persediaan penyanggan 

(buffer stock), hal ini ditujukan untuk mengantisipasi kekurangan persediaan saat 

dibutuhkan. Dalam industri ketering pesawat terbang fokus utamanya adalah 

persediaan, arus kas biaya penyimpanan dan biaya administrasi. Dalam 

menginplementasikan sistem JIT purchasing pada insdustri katering penerbangan, 
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dinilai berhasil selama pemasok dapat menyediakan barang yang dibutuhkan oleh 

perusahaan dalam proses produksi. Sedangkan dari segi JIT production dalam 

katering penerbangan dilihat dari kesesuaian jumlah produk yang di produksi dengan 

permintaan atau saat dibutuhkan. Keberhasilan penerapan JIT dengan menerapkan 

elemen-elemen sebagai berikut: 

1. Menjaga persediaan dalam jumlah yang optimal (Keep down stock 

levels to an optimum, 

2. Menghilangkan pemborosan dan aktifitas yang tidak diperlukan 

(Elimination of waste and unnecessary activities), 

3. Memecahkan masalah yang terjadi didalam proses produksi (Enforced 

problem solving), 

4. Meningkatkan kualitas faktor/sumber produksi (Quality at the sources), 

5. Memperjelas aliran proses (Clarify process flows), 

6. Membangun jaringan pemasok dan memperbaiki hubungan dengan 

pemasok (Develop Supplier Network).  

3. METODOLOGI PENELITIAN 

Objek Penelitian 

PT. Aerofood ACS merupakan unit usaha dari PT. Aerowisata yang juga anak 

perusahaan Garuda Indonesia yang bergerak dalam bisnis catering untuk 

penerbangan. PT. Aerofood Aero Catering Service mulai beroperasi pada tahun 1974. 

ACS melayani 27 maskapai penerbangan Domestic dan Internasional termasuk 

Garuda Indonesia, Qantas, Chatay Pacific, Singapor Airline(SQ), China Airline(CX), 

Japan(JAL), Emirates(EK), Saudi Arabia, Qatar dll. Selain itu PT. Aerofood ACS juga 

melayani hidangan untuk pesawat charter,VVIP dan penerbangan khusus seperti Haji. 

PT. Aerofood Aero Catering Service berkantor pusat di Bandara International 

Soekarno-Hatta, Tanggerang. ACS yang ada di Jakarta mampu memproduksi 

makanan sebanyak 35.000 porsi setiap harinya. 
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Waktu dan Tempat Penelitian 

Peneliti melakukan kegiatan wawancara langsung dan praktek kerja lapangan 

yang dilaksanakan pada tanggal 1 November 2013 sampai dengan 21 Januari 2014. 

Wawancara langsung ini dilakukan untuk mendapatkan data yang diteliti dan praktek 

kerja lapangan untuk mengetahui proses produksi hidangan yang akan disajikan untuk 

penumpang maskapai penerbangan serta menjalin hubungan jaringan dalam hal 

memudahkan akses data dan informasi terkait yang dibutuhkan. Penelitian dilakukan di 

PT. Aerofood Aero Catering Service berkantor pusat di Bandara International 

Soekarno-Hatta, Tanggerang. 

Sifat Penelitian 

Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian yang bersifat studi kasus (case 

study). Menurut Sekaran (2010) penelitian bersifat studi kasus adalah penelitian yang 

memberikan analisi mendalam mengenai situasi dan kondisi yang terjadi di dalam 

organisasi. Umumnya penelitian studi kasus bersifat kualitatif dan mendetail. Selain itu, 

penelitian studi kasus mengupas secara dalam objek dan penelitian yang diteliti serta 

memberi solusi dari masalah yang dianalisa. 

Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, jenis data yang butuhkan peneliti adalah: 

1. Data primer: 

Menurut Sekaran (2010) data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti 

secara langsung dari objek penelitian. Data primer ini dikumpulkan melalui 

Wawancara (interview) menurut Sekaran (2010), wawancara merupakan metode 

pengumpulan data primer dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung 

dengan lisan kepada responden guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan 

dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada 

staf divisi menu development, planning, purchasing, receiving, produksi, Akuntansi 

dan menejer akuntansi. Selain itu dapat primer dalam penelitianini antaralain 

Laporan persediaan, laporan penjualan, data produksi yang menghasilkan produk 

gagal dan persediaan yang rusak akibat penyimpanan dan kualitas yang tidak 

sesuai selama tahun 2012. 
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2. Data Sekunder: 

Menurut Sekaran (2010) data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari 

orang lain melalui sumber data diluar penelitian. data sekunder yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teori mengenai elemen dan syarat penerapan Garzpersz 

(2004), Ristono (2009), Horngren (2012),  Hirano (2009), serta Just in Time 

procurement pada Inflight Caterer dalam buku Jones (2004). 

Tehnik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan tehnik pengumpulan data sebagai 

berikut, (Sekaran, 2010): 

1. Wawancara. 

  Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengadakan wawacara 

kepada pihak yang bertanggung jawab atas maing-masing pekerjaan pada objek 

penelitian. 

2. Kepustakaan. 

 Kepustakaan adalah pencarian data dari sumber buku atau literatur lainya. 

 

Metode Analisis Data 

Dalam menganalisis aspek kualitatif, penulis akan melakukan pengelompokan 

terhadap informasi yang diperoleh berdasarkan aspek penerapan sistem produksi 

just-in-time yang terdiri dari: 

1. Mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dari dokumen perusahaan 

melalui wawancara, observasi dam dokumentasi. 

2. Data dan informasi yang berhubungan dengan aspek kualitatif dianalisis 

dengan deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif 

adalah data yang berbentuk narasi dan dokumentasi, kemudian dilakukan 

analisis dengan membandingkan kondisi perusahaan sekarang dengan teori 

mengenai Just in Time production yang terdapat dalam buku Ristono (2009) 

dan Hirano (2009), Gaspersz (2004), penelitian yang dilakukan Kaynak dan 

Hartley (2006) serta Just in Time procurement pada Inflight Caterer dalam 

buku Jones (2004). 
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3. Analisis dari hasil wawancara ini kemudian dikelompokkan berdasarkan aspek 

pendukung penerapan Just in Time Purchasing seperti didalam penelitian 

Kaynak dan Hartley (2005) seperti sebagai berikut: 

a. Komitmen Menejemen Puncak (Top Managements Commitment) 

Dalam penelitian ini untuk mengetahui komitmen menejemen puncak dalam 

implementasi Just in Time Purchasing, digunakan beberapa indikator yang 

diadopsi dari penelitian Kaynak (2006) yaitu: 

1) Komitmen dan komunikasi menejemen puncak, 

2) Keterlibatan ketua divisi dalam penerapan JIT, 

3) Pelatihan tentang JIT, dan 

4) Kesiapan sumberdaya manusia. 

b. Pelatihan (Training) 

Dalam penelitian ini untuk mengetahui mengetahui kesiapan PT.ACS dari 

aspek pelatihan yang dilakukan perusahaan dalam implementasi Just in Time 

Purchasing, digunakan beberapa indikator yang diadopsi dari penelitian 

Kaynak (2006) yaitu: 

1. Pelatihan kerja yang diberikan perusahaan kepada seluruh karyawan 

yang bertujuan untuk peningkatan kemampuan karyawan,  

2. Pelatihan kerja yang diberikan perusahaan kepada seluruh karyawan 

yang bertujuan untuk peningkatan metode kerja, 

3. Pelatihan kerja yang diberikan perusahaan kepada seluruh karyawan 

yang bertujuan meningkatkan kemampuan karyawan dalam 

memecahan masalah dalam pekerjaan. 

4. Pelatihan yang diselenggarakan bermanfaat bagi karyawan 

perusahaan. 

c. Hubungan antar Karyawan (Employee Relations) 

Dalam penelitian ini untuk mengetahui mengetahui kesiapan PT.ACS dari 

aspek hubungan antar karyawan dalam implementasi Just in Time, digunakan 

beberapa indikator yang diadopsi dari penelitian Kaynak (2006) yaitu: 

1. Melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan, 

2. Pemberian penghargaan kepada karyawan atas kinerjanya, 

3. Pembentukkan team work pada divisi pembelian, dan 
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4. Komunikasi yang baik antara setiap karyawan. 

d. Menejemen Mutu untuk Pemasok (Supplier Management Quality) 

Dalam penelitian ini untuk mengetahui mengetahui kesiapan PT.ACS dari 

aspek Just in Time Purchasing dilihat dari menejemen mutu untuk pemasok, 

digunakan beberapa indikator yang diadopsi dari penelitian Kaynak (2006) 

yaitu: 

1. Adanya kontrak kerja jangka panjang dengan pemasok, 

2. Jumlah pemasok yang sedikit, 

3. Mengevaluasi kinerja pemasok dari kualitas yang sesuai, tepat waktu 

pengiriman dan kuanititas yang sesuai, dan 

4. Pemberian peringkat pada pemasok, dan  

5. Partisipasi pemasok dalam mengembangkan produk yang dihasilkan, 

dan 

6. Mempersingkat waktu pengecekkan kualitas dan kuantitas barang 

yang dipesan. 

 

e. Transportasi (transportation) 

Dalam penelitian ini untuk mengetahui mengetahui kesiapan PT.ACS dalam 

implementasi Just in Time dari aspek dilihat dari pengiriman barang dari 

pemasok, digunakan beberapa indikator yang diadopsi dari penelitian Kaynak 

(2006) yaitu: 

1. Kesesuaian pengiriman dengan jadwal yang telah dibuat, dan 

2. Penggunaan kendaraan pemasok atau perusahaan lain yang bergerak 

dibidang logistic untuk melakukan pengiriman barang kepada 

perusahaan 

 

f. Quantities delivered 

Dalam penelitian ini untuk mengetahui mengetahui kesiapan PT.ACS dalam 

implementasi Just in Time dari aspek dilihat dari dilihat dari kuantitas 

pengiriman barang yang dibeli, digunakan beberapa indikator yang diadopsi 

dari penelitian Kaynak (2006) yaitu: 

1. Pengiriman barang dalam jumlah yang kecil, dan  
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2. Pengiriman barang berdasarkan jumlah yang dipesan, 

4. Analisa  yang dilakukan berdasarkan indikator yang telah dibuat dan diberikan 

bobot. Jawaban “YA” berbobot 1 dan “TIDAK” berbobot “0” selain itu ditambah 

dengan informasi yang telah didapatkan dari perusahaan. 

5. Dalam penasikan kesimpulan dijumlahkan semua bobot dari indikator yang 

dibagi dengan semua total jumlah indikator. Apabila bobot ≥ 75% perusahaan 

sudah siap dalam implementasi Just in Time Purchasing. apabila bobot ≤74% 

perusahaan belum siap dalam implementasi Just in Time. 

Tabel 3.1 

Range dari Penjumlahan Bobot 

Range dari Penjumlahan Bobot Berarti Sebagai Berikut 

75%-100% Perusahaan atau organisasi siap dalam implementasi sistem Just 

in Time Purchasing 

1%-74% Perusahaan atau organisasi belum siap dalam implementasi 

sistem Just in Time Purchasing 

(Sumber: Bakhtiar, 2009) 

 

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Objek Penelitian 

Pada tahun 1970, PT. Aerofood ACS merupakan unit dari PT Garuda Indonesia 

Airlines Tbk yang bergerak dalam pelayanan jasa boga untuk penerbangan Garuda 

Indonesia dan pertama kali beroperasi di Bandar Udara Kemayoran Jakarta dengan 

nama Garuda Flight Kitchen atau Dapur Penerbangan Garuda. Pada tahun 1974, 

dengan dibukanya Bandar Udara Halim Perdana Kusumah, dibentuk usaha gabungan 

(joint venture) antara Garuda Indonesia dengan Dairy Farm yang diberi nama Aero 

Garuda Dairy Farm Catering Service. Pada tanggal 23 Juni 1985, usaha ini di 

pindahkan ke Bandara Sekarno-Hatta Cengkareng, sehingga akhirnya di kenal dengan 

nama branding Aerowisata Catering Service dengan nama badan hukum PT. Angkasa 

Citra Sarana Catering Service. Pada tahun 2009, perusahaan menanamkan image dan 

identitas baru baru kepada para pelanggan sehingga diputuskan dengan new branding 

yaitu Aerofood ACS. 
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Sebagai bukti penjaminan mutu, PT. Aerofood ACS telah memperoleh sertifikat   

ISO 9001:2008 (Quailty Management System) yang diperoleh sejak tahun 1997, dan 

standar ISO 22000:2005 (Food safety Mangement System) sejak tahun 2008. Kini PT. 

Aerofood ACS memiliki lima strategic Bussines Units (SBU) yang beroperasi di kota-

kota besar di Indonesia yaitu Layanan Boga Penerbangan (in-flight Catering), Layanan 

Boga Industri (Industrial Catering), Inflight Service Total Solution (penyedia jasa 

logistik), Food & Beverages Service Retail, dan Laundri. 

 ACS memiliki visi“To be one of the best In-flight service provider in ASEAN 

and leading service provider in Food and Beverages industry”. Misi ACS antara lain To 

achieves highest level of service quality in In-Flight and industrial F&B service through 

operational excellence,To develop effective long term partnership through customer 

intimacy, To implement I-FRESH culture to maximize company’s value for the 

stakeholders, dan To promote Indonesian cuisine as one of favourite food in the world. 

 

Analisi Kesiapan PT. Aerofood Aero Catering Service Jakarta dalam 

Implementasi sistem Just in Time 

1. Top Management Commitment 

a. Komitmen dan Komunikasi Menejemen Puncak 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, didapatkan bahwa 

menejemen puncak belum memiliki rencana untuk menerapkan sistem JIT 

pembelian dikarenakan menurut manajemen puncak, sistem pembelian yang 

berjalan sekarang sudah cukup baik. Menejemen puncak menganggap bahwa 

kendala dalam menerapkan sistem pembelian dengan Just in Time adalah 

perubahan pesanan yang berubah-ubah dan sulit diprediksi karena perubahan 

penumpang setiap waktunya sering berubah. Dikhawatirkan apabila ACS 

menerpkan sistem JIT Purchasing disaat terjadi kenaikan jumlah penumpang, ACS 

mengalami kekurangan bahan baku sehingga kesulitan memenuhi permintaan. 

Selain itu, pengetahuan menejemen puncak mengenai JIT purchasing masih minim. 

Tidak semua menejemen puncak mengetahui sistem JIT. Sehingga apabila ingin 

menerapkan pembelian dengan menerapkan JIT diperlukan penjelasan lebih lanjut 

mengenai sistem JIT.  
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Berdasarkan pembobotan yang dilakukan pada indikator komitmen dan 

komunikasi menejemen puncak yaitu 0. Hal ini berarti bahwa dari indikator 

komitmen dan komunikasi menejemen puncak belum siap dalam implementasi 

sistem Just in Time Purchasing. 

b. Keterlibatan Ketua Divisi dalam Penerapan JIT 

Dilihat dari ketua divisi pembelian atau menejer pengadaan dan pembelian 

ACS, juga belum memiliki rencana untuk menerapkan sistem Just in Time 

Purchasing. Permintaan yang tidak pasti (Non-Fix Order) dan hambatan pemasok 

dalam mendapatkan dan mengirimkan bahan baku yang diakibatkan karena jenis 

bahan baku yang beragam dan musiman, faktor jarak sampai dengan peraturan 

pemerintah yang membatasi kegiatan impor contohnya impor daging dapat menjadi 

hambatan dalam menerapkan system JIT. Menurut menejer pembelian ACS juga 

tidak dapat mengurangi pemasoknya menjadi atau mendekati satu, hal ini 

dikarenakan terbatasnya kemampuan karyawan dalam menghasilkan produk sesuai 

dengan keinginan atau pesanan ACS. 

Berdasarkan pembobotan yang dilakukan pada indikator keterlibatan ketua 

divisi dalam penerapan JIT yaitu 0. Hal ini berarti bahwa dari indikator keterlibatan 

ketua divisi dalam penerapan JIT belum siap dalam implementasi sistem Just in 

Time Purchasing. 

c. Pelatihan Tentang JIT 

Karena belum memiliki rencana untuk menerapkan JIT, dari pihak menejemen 

puncak maupun menejer pembelian belum mengusulkan dan mengadakan 

pelatihan yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem JIT Purchasing untuk 

karyawannya dan mengadakan koordinasi lebih lanjut dengan pemasok untuk dapat 

melaksanakan sistem JIT Purchasing. 

Berdasarkan pembobotan yang dilakukan pada indikator pelatihan tentang JIT 

yaitu 0. Hal ini berarti bahwa dari indikator pelatihan tentang JIT belum siap dalam 

implementasi sistem Just in Time Purchasing. 

d. Kesiapan Sumberdaya Manusia 
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dengan menggunakan sistem JIT Purchasing belum dapat dikomunikasikan 

kepada seluruh karyawan dan pemasok serta belum dapat diadakan pelatihan yang 

berkaitan dengan pembelian secara JIT dikarenakan belum adanya komitmen dari 

menejemen puncak dan menejer pembelian, sehingga berdasarkan wawancara 

yang telah dilakukan dan berdasarkan jawaban dari pertanyaan sebelumnya, 

menyatakan bahwa dari segi sumberdaya manusia belum siap menerapkan Just in 

Time Purchasing. 

Berdasarkan pembobotan yang dilakukan pada indikator kesiapan 

sumberdaya manusia yaitu 0. Hal ini berarti bahwa dari indikator kesiapan 

sumberdaya manusia belum siap dalam implementasi sistem Just in Time 

Purchasing. 

2. Training 

a. Pelatihan Kerja yang Diberikan Perusahaan Kepada Seluruh Karyawan 

yang Bertujuan untuk Peningkatan Kemampuan Karyawan 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, ACS rutin melaksanakan pelatihan 

bagi seluruh karyawannya untuk mengingkatkan kemampuan dan menambah 

pengetahuan mengenai informasi baru yang bersal dari International Flight Catering 

Association (IFCA). Pelatihan kerja yang diberikan perusahaan kepada seluruh 

karyawan yang bertujuan untuk peningkatan kemampuan karyawan seperti service 

excellent yang tujuannya meberikan peningkatan dari segi pelayanan kepada 

pelanggan maupun. Didalam pelatihan service excellent juga dilatih bagaimana cara 

berkomunikasi yang baik antar para pekerja, dengan pemasok dan pelanggan 

sehingga dengan pelatihan ini dapat meningkatkan kemampuan maupun kinerja 

karyawan dalam melakukan tugasnya. 

Berdasarkan pembobotan yang dilakukan pada indikator pelatihan kerja yang 

diberikan perusahaan kepada seluruh karyawan yang bertujuan untuk peningkatan 

kemampuan karyawan yaitu 1. Hal ini berarti bahwa dari indikator pelatihan 

pelatihan kerja yang diberikan perusahaan kepada seluruh karyawan yang 

bertujuan untuk peningkatan kemampuan karyawan sudah siap dalam implementasi 

sistem JIT purchasing. 
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b. Pelatihan Kerja yang Diberikan Perusahaan Kepada Seluruh Karyawan 

yang Bertujuan untuk Peningkatan Metode Kerja 

Pelatihan kerja yang diberikan perusahaan kepada seluruh karyawan yang 

bertujuan untuk peningkatan metode kerja seperti pelatihan mengenai ISO 9001: 

2008 dan ISO 22000: 2008. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan 

kemampuan pekerja dalam menejemen mutu dan keamanan pangan. Selain itu 

juga mengatur bagaimana melakukan set up  diwilayah kerja masing-masing. 

Didalam pelatihanini juga dilatih mengenai sistem menejemen mutu yang harus 

diterapkan oleh ACS. Pembahasan dalam pelatihan ini antara lain: 

1. Sistem Menejemen Mutu, 

2. Fokus kepada pelanggan, 

3. Kebijakan Mutu, 

4. Sasaran Mutu, 

5. Komunikasi Internal, 

6. Realisasi Produk, dan 

7. Pengukuran, Analisis dan Penyempurnaan 

Berdasarkan pembobotan yang dilakukan pada indikator pelatihan kerja yang 

diberikan perusahaan kepada seluruh karyawan yang bertujuan untuk peningkatan 

metode kerja yaitu 1. Hal ini berarti bahwa dari indikator pelatihan kerja yang 

diberikan perusahaan kepada seluruh karyawan yang bertujuan untuk peningkatan 

metode kerja sudah siap dalam implementasi sistem JIT purchasing. 

 

c. Pelatihan Kerja yang Diberikan Perusahaan kepada Seluruh Karyawan yang 

Bertujuan Meningkatkan Kemampuan Karyawan dalam Memecahan 

Masalah dalam Pekerjaan 

Pelatihan kerja yang diberikan perusahaan kepada seluruh karyawan yang 

bertujuan meningkatkan kemampuan karyawan dalam memecahan masalah dalam 

pekerjaan. Pelatihan ini seperti didalam service excellent terdapat sesi pelatihan 

yang salah satu tujuannya untuk menangani keluhan dan ketidak puasaan 

pelanggan secara efektif.  Pelatihan juga dilakukan untuk memperkenalkan standar 

baru yang berlaku seperti pergantian penggunaan metode akuntansi, menejemen 

resiko dan pelatihan mengenai peningkatan kualitas bahan baku dan produk jadi. 
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Untuk pelatihan yang berkaitan dengan kualitas (quality) bahan baku maupun 

produk jadi dilakukan dua bulan sekali dan yang menjadi nara sumbernya langsung 

berasal dari International Flight Catering Association.  Pelatihan untuk mengatasi 

masalah kerja juga dilakukan dengan mengadakan pelatihan untuk 

memperkenalkan mesin baru yang digunakan dalam proses produksi sehingga 

apabila terjadi kerusakan atau masalah yang berkaitan dengan mesin tersebut 

karyawan dapat mengatasinyadengan cepat sehingga produksi tidak terhambat. 

Untuk bagian procurement and purchasing diadakan pula bagaimana mengatasi 

masalah disaat terjadinya kekurangan dan keterlambatan kedatangan bahan baku, 

serta apa yang harus dilakukan apabila bahan baku yang dibutuhkan tidak tersedia 

di pemasok maupun pasar. Pelatihan untuk penanganan perubahanmenu secara 

tiba-tiba juga dilakukan dengan tujuan agar kapanpun menu berubah ACS dapat 

selalu menyediakan hidangan yang diminta berdasarkan kesepakatan. 

Berdasarkan pembobotan yang dilakukan pada indikator pelatihan kerja yang 

diberikan perusahaan kepada seluruh karyawan yang bertujuan meningkatkan 

kemampuan karyawan dalam memecahan masalah dalam pekerjaan yaitu 1. Hal ini 

berarti bahwa dari indikator pelatihan kerja yang diberikan perusahaan kepada 

seluruh karyawan yang bertujuan meningkatkan kemampuan karyawan dalam 

memecahan masalah dalam pekerjaan sudah siap dalam implementasi sistem JIT 

purchasing. 

 

 

d. Pelatihan yang Diselenggarakan Bermanfaat Bagi Karyawan Perusahaan 

Selain pelatihan utuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, ACS juga 

melaksanakan kunjungan kerja ke beberapa inflight catering lainnya yang berada 

diluar Indonesia seperti di Singapura, Thailand, belanda, Abu dhabi dan Negara 

lainnya yang tujuannya untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam memenuhi 

permintaan pelanggan.  Pelatihan dan kunjungan kerja sajauh ini memiliki manfaat 

yang didapatkan bagi karyawan ACS dalam menunjang dan melakukan 

pekerjaannya. 

Berdasarkan pembobotan yang dilakukan pada indikator pelatihan yang 

diselenggarakan bermanfaat bagi karyawan perusahaan yaitu 1. Hal ini berarti 
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bahwa dari pelatihan yang diselenggarakan bermanfaat bagi karyawan Perusahaan 

sudah siap dalam implementasi sistem JIT purchasing. 

3. Employee Relations 

a. Melibatkan Karyawan dalam Pengambilan Keputusan 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dalam pengambilan keputusan 

ACS melibatkan karyawannya untuk mendengarkan pendapat mereka mengenai 

keputusan yang akan diambil dengan cara memberikan aspirasinya kepada masing-

masing menejer bagian, kemudian menejer dari setiap bagian akan 

mengungkapkan aspirasi karyawan setiap bagian secara umum pada rapat 

pengambilan keputusan. Aspirasi karyawan dilibatkan dalam pengambilan 

keputusan dianggap penting karena karyawan merupakan faktor yang penting 

dalam operasional perusahaan. 

Berdasarkan pembobotan yang dilakukan pada indikator melibatkan karyawan 

dalam pengambilan keputusan yaitu 1. Hal ini berarti bahwa dari melibatkan 

karyawan dalam pengambilan keputusan sudah siap dalam implementasi sistem JIT 

purchasing. 

b. Pemberian Penghargaan kepada Karyawan Atas Kinerjanya 

Pemberian upah untuk setiap karyawan berdasarkan kemampuan, lama kerja, 

pendidikan dan besarnya tanggung jawab pada masing-masing pekerjaannya. ACS 

juga memberikan penghargaan atau apresiasi kepada karyawannya yang memiliki 

kemampuan dan prestasi di pekerjaannya. Seperti adanya karyawan teladan pada 

setiap bulannya akan mendapatkan uang saku tambahan. Dengan adanya 

penghargaan kepada karyawan, dapat dijadikan acuan bagi seluruh karyawan untuk 

memberikan kemampuan terbaiknya dalam menyelesaikan tugas dan tanggung 

jawab. 

Berdasarkan pembobotan yang dilakukan pada indikator pemberian 

penghargaan bagi karyawan atas kinerjanya yaitu 1. Hal ini berarti bahwa dari 

pemberian penghargaan bagi karyawan atas kinerjanya sudah siap dalam 

implementasi sistem JIT purchasing. 
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c. Pembentukkan Team Work Pada Divisi Pembelian 

Bekerja secara tim telah diterapkan di ACS. Dalam bagian pembelian dibagi 

beberapa tim seperti tim survey yang bertugas untuk membandingkan harga dan 

kualitas persediaan yangdiajukan pemasok dengan yang terdapat pada pasar. 

Selain itu, ada tim yang bertugas untuk berkordinasi dengan pemasok apabila 

terjadi perubahan jadwal pengiriman, penambahan jumlah barang dan lainnya 

sehingga dengan pembentukkan team work dapat memudahkan dalam 

menjalankan tugas dan kewajiban serta memudahkan dalam memecahkan 

masalah. 

Berdasarkan pembobotan yang dilakukan pada indikator pembentukkan team 

work pada divisi pembelian yaitu 1. Hal ini berarti bahwa dari pemberian 

penghargaan bagi karyawan atas kinerjanya pembentukkan team work pada divisi 

pembelian sudah siap dalam implementasi sistem JIT purchasing. 

d. Komunikasi yang Baik antar Setiap Karyawan 

 Meskipun bekerja secara tim sudah dilakukan ACS tetapi terkadang kordinasi 

antar setiap bagian belum berjalan dengan baik. Seperti halnya bagian bagian 

gudang yang terlambat memberi tahu bagian produksi bahwa bahan bakunya habis 

sehingga terjadi keterlambatan pembelian. Selain itu komunikasi yang kurang baik 

juga sering terjadi saat bagian planning pada terlambat memberitahu bagian 

pembelian untuk menghentikan atau merubah jadwal pengiriman bahan baku 

karena bahan baku masih tersedia sehingga bahan baku yang dipesan tatap dikirim 

dang mengakibatkan penumpukkan persediaan. 

Berdasarkan pembobotan yang dilakukan pada indikator komunikasi yang 

baik antar setiap karyawan yaitu 0,7 karena 2 dari 7 responden menilai kominikasi 

antar karyawan belum terjalin dengan baik. Hal ini berarti bahwa dari komunikasi 

yang baik antar setiap karyawan belum siap dalam implementasi sistem JIT 

purchasing. 
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4. Supplier Management Quality 

a. Adanya Kontrak Kerja Jangka Panjang Dengan Pemasok 

Dalam memenuhi kebutuhan bahan baku dan barang yang akan digunakan 

dalam proses produksi maupun akan dihidangkan, ACS melakukan kontrak 

kerjasama dalam waktu yang panjang dengan pemasok. Hal ini bertujuan untuk 

melindungi kepentingan kedua belah pihak. Didalam kontrak kerjasama dengan 

pemasok terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi pemasok seperti 

kesesuaian pengiriman barang yang dipesan ACS, ganti rugi akibat ketidaksesuaian 

pengiriman dari segi kualitas, sampai dengan pemutusan hubungan kerjasama yang 

akan dikenakan kepada pemasok apabila sering melanggar perjanjian. Didalam 

kontrak kerjasama juga diatur mengenai pembayaran yang dilakukan atas barang 

yang telah dikirim oleh pemasok.  

Berdasarkan pembobotan yang dilakukan pada indikator adanya kontrak kerja 

jangka panjang dengan pemasok yaitu 1. Hal ini berarti bahwa dari adanya kontrak 

kerja jangka panjang dengan pemasok siap dalam implementasi sistem JIT 

purchasing. 

b. Jumlah Pemasok yang Sedikit 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan ACS tidak dapat mengurangi jumlah 

pemasoknya menjadi satu atau tunggal karena satu pemasok belum tentu dapat 

memenuhi semua kebutuhan bahan baku dan barang yang dibutuhkan ACS. Pada 

saat ini untuk menuhi setiap permintaan kebutuhan bahan baku, ACS minimal 

memiliki dua sampai dengan tiga pemasok. Hal ini bertujuan apabila satu pemasok 

tidak dapat memenuhi permintaan atas kebutuan ACS, kebutuhannya dapat 

dipenuhi oleh pemasok lainnya. Selain itu, apabila pemasok tidak dapat memenuhi 

kebutuhan barang akibat adanya permintaan secara tiba-tiba atau ada permintaan 

khusus dari maskapai penerbangan seringkali ACS harus membelinya langsung ke 

pasar atau supermarket melalui koperasi karyawan. Contoh barang yang dibeli 

melalui koperasi antara lain tobacco dan beras mati. Sehingga apabila ACS 

diharuskan untuk mengurangi jumlah pemasoknya ACS merasa akan mengalami 

kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku dan produk sesuai dengan 

pesanan maskapai penerbangan. 
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Berdasarkan pembobotan yang dilakukan pada indikator jumlah pemasok 

yang sedikit yaitu 0. Hal ini berarti bahwa dari indikator jumlah pemasok yang sedikit 

belum siap dalam implementasi sistem Just in Time Purchasing 

c. Mengevaluasi Kinerja Pemasok Dari Kualitas yang Sesuai, Tepat Waktu 

Pengiriman dan Kuanititas yang Sesuai 

Hubungan kontrak kerjasama antara ACS dengan pemasok memiliki jangka 

waku yang lama berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. Hubungan kontrak 

kerjasama akan ditinjau kembali berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh ACS 

kepada pemasok berdasarkan kinerja pemasok, kualitas barang yang dikirim dan 

harga yang ditawarkan. Apabila berdasarkan evaluasi yang dilakukan dinilai kinerja 

pemasok kurang baik, kualitas baran yang dikirimkan tidak baik dan harga yang 

ditawarkan lebih tinggi dibandingkan dengan pasar dan pemasok lainnya, hubungan 

kontrak kerjasama akan ditinjau kembali. Apabila kinerja pemasok baik maka 

hubungan kontrak kerjasama akan dilanjutkan sampai dengan jatuh temponya 

kontrak. Tidak jarang pemasok yang memiliki kinerja yang bagus kontrak kerjasama 

akan diperpanjang. 

Berdasarkan pembobotan yang dilakukan pada indikator Mengevaluasi 

Kinerja Pemasok Dari Kualitas yang Sesuai, Tepat Waktu Pengiriman dan 

Kuanititas yang Sesuai yaitu 1. Hal ini berarti bahwa dari Mengevaluasi Kinerja 

Pemasok Dari Kualitas yang Sesuai, Tepat Waktu Pengiriman dan Kuanititas yang 

Sesuai menunjukkan sudah siap dalam implementasi sistem JIT purchasing. 

 

d. Pemberian Peringkat Pada Pemasok 

Saat ini ACS belum mengadakan sistem peringkat untuk masing-masing 

pemasok. Berdasarkan wawancara, pemberian peringkat untuk para pemasok 

belum begitu penting karena yang terpenting adalah hasil evaluasi pemasok yang 

dilakukan. Tetapi, apabila dengaperingkat itu dianggap baik ACS bersedia untuk 

melakukan peringkat agar terlihat lebih jelask kinerja dari pemasok. 
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Berdasarkan pembobotan yang dilakukan pada indikator Pemberian Peringkat 

Pada Pemasok yaitu 0. Hal ini berarti bahwa dari indikator jumlah pemasok yang 

sedikit belum siap dalam implementasi sistem Just in Time Purchasing. 

e. Partisipasi Pemasok Dalam Mengembangkan Produk yang Dihasilkan 

Untuk memenui kebutuhannya ACS terus menjaga hubungan yang baik 

dengan pemasok. Seringkali pemasok juga terlibat dalam pengembangan produk 

yang akan di produksi ACS berdasarkan trend yang diketahui pemasok. Seperti 

pada tahun 2012, pemasok tepung mengusulkan ACS untuk membuat cronut 

sebagai hidangan pengganti roti untuk penumpang. Namun, untuk saat ini ACS 

belum bekerjasama dengan pemasok untuk mendukung penerapan sistem JIT 

purchasing karena ACS belum berendana menerapkan sistem JIT purchasing. 

Berdasarkan pembobotan yang dilakukan pada indikator Partisipasi Pemasok 

Dalam Mengembangkan Produk yang Dihasilkan yaitu 1. Hal ini berarti bahwa dari 

Partisipasi Pemasok Dalam Mengembangkan Produk menunjukkan sudah siap 

dalam implementasi sistem JIT purchasing 

f. Mempersingkat waktu pengecekkan kualitas dan kuantitas barang yang 

dipesan 

Brang yang diterima ACS dari pemasok haruslah berkualitas baik. Oleh 

karena itu, saat penerimaan barang ACS harus memeriksa kualitas dan kuantitas 

barang yang dipesan. Pada saat ini ACS tidak dapat menghilangkan kegiatan 

pemeriksaan kualitas bahan baku karena ACS tidak mau mengambil resiko apabila 

barang yang dipesan tidak sesuai dengan jumlah yang dipesan dan kualitasnya 

rendah. Berdasarkan obeservasi, pemeriksaan dilakukan saat barang sampai 

dengan mengambil sempel barang. Tes laboratorium dilakukan selama 2-3 hari. Tes 

laboratorium dilakukan untuk mengetahui kelayakkan bahan baku yang telah 

dipesan yang harus sesuai dengan standar kualitas kesehatan. 

Berdasarkan pembobotan yang dilakukan pada indikator Mempersingkat 

waktu pengecekkan kualitas dan kuantitas barang yang dipesan yaitu 0,13 karena 6 

dari 7 responden menilai ACS tidak dapat mempersingkat waktu pengecekkan 
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kualitas dan kuantitas barang yang dipesan. Hal ini berarti belum siap dalam 

implementasi sistem JIT purchasing. 

1. Transportation 

a. Kesesuaian Pengiriman Dengan Jadwal yang Telah Dibuat 

Berdasarkan hasil wawancara, pengiriman barang dari pemasok sering 

mengalami keterlambatan. Contohnya selama tahun 2012 setiap bulannya untuk 

pemesanan daging terjadi 3-4 kali keterlambatan kedatangan pesanan. Meskipun 

terlambat tetapi tidak sampai mengganggu waktu produksi. Keterlambatan ini 

biasanya karena situasi jalan yang tidak memungkinkan seperti macet, banjir dan 

kecelakaan lalulintas. Contoh bukti keterlambatan terdapat pada lampiran 2. 

Berdasarkan pembobotan yang dilakukan pada indikator Kesesuaian 

Pengiriman Dengan Jadwal yang Telah Dibuat yaitu 0. Hal ini berarti belum siap 

dalam implementasi sistem JIT purchasing 

b. Penggunaan Kendaraan Pemasok atau Perusahaan Lain yang Bergerak 

Dibidang Logistic untuk Melakukan Pengiriman Barang Kepada Perusahaan 

Transportasi yang digunakan untuk mengirim barang dari lokasi pemasok 

sampai dengan ACS merupakan alat transportasi yang dimiliki oleh pemasok. 

Sehingga apabila terjadi kerusakkan barang yang dipesan dan rusak dijalan akibat 

pengiriman merupakan tanggung jawab pemasok.  

Berdasarkan pembobotan yang dilakukan pada indikator Penggunaan 

Kendaraan Pemasok atau Perusahaan Lain yang Bergerak Dibidang Logistic untuk 

Melakukan Pengiriman Barang Kepada Perusahaan yaitu 1. Hal ini berarti bsudah 

siap dalam implementasi sistem JIT purchasing 

 

2. Quantities Delivery 

a. Pengiriman Barang Dalam Jumlah yang Kecil 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pengiriman barang dari pemasok 

kepada ACS harus dalam jumlah yang besar. Pengiriman dalam jumlah banyak 

bertujuan untuk mencukupi kebutuhan produksi, menghindari resiko apabila 

pemasok tidak dapat memenuhi permintaan karena faktor kelangkaan barang, 

Analisis kesiapan..., Octaviany Pratiwi, Ak.-IBS, 2014



bencana alam serta lainnya dan sebagai safety stock apabila terjadi pengingkatan 

permintaan secara tiba-tiba karena jumlah permintaan yang tidak pasti (non fixed 

order).  

Berdasarkan pembobotan yang dilakukan pada indikator Pengiriman Barang 

Dalam Jumlah yang Kecil yaitu 0. Hal ini berarti belum siap dalam implementasi 

sistem JIT purchasing. 

b. Pengiriman Barang Berdasarkan Jumlah yang Dipesan 

Pengiriman sering tidak sesuai dengan pemesanan bisa kurang atau lebih. 

Jika terjadi kekurangan jumlah barang yang dikirim, kekurangan pengiriman akan 

dikirim bersama dengan pengiriman berikutnya sebaliknya apabila barang yang 

dikirim lebih dari yang seharusnya, pengiriman berikutnya akan dikurangi dengan 

catatan kelebihdan dan kekurangan tidak terlalu besar. Selain pengiriman yang 

jumlahnya tidak sesuai, terdapat beberapa pesanan yang tidak dikirim oleh 

pemasok. Terdapat beberapa alasan yang diutarakan pemasok mengapa tidak 

mengirim peasan antara lain bahan baku atau barang yang jenisnya musiman 

sehingga apabila sudah tidak musim akan sulit didapat, minimnya ketersediaan 

bahan baku atau barang yang dipesan karena bencana alam, kekurangan 

persediaan pada gudang pemasok, bahan baku atau barang yang diminta adalah 

barang langka atau khusus harus didatangkan dari Negara asal maskapai 

penerbangan sampai dengan kenaikan harga secara tiba-tiba. Bukti kekurangan 

pengiriman bahan baku dan tidak dikirimnya pesanan dapat dilihat di lampiran 3. 

Berdasarkan pembobotan yang dilakukan pada indikator Pengiriman Barang 

Berdasarkan Jumlah yang Dipesan yaitu 0. Hal ini berarti belum siap dalam 

implementasi sistem JIT purchasing. 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai kesiapan PT. Aerofood Aero 

Catering Service Jakarta dalam implementasi sistem Just in Time purchasing yang 

dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
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ACS belum siap dalam mengimplementasikan system Just in Time Purchasing. Belum 

adanya rencana menejer puncak dan menejer pembelian dalam mengganti sistem 

pembalian yang sekarang digunakan ACS menjadi sistem JIT menjadi salah satu 

penyebab ACS belum siap mengimplementasikan sistem JIT. Selain itu, pada indikator 

supplier management quality yang dimana ACS tidak dapat mengurangi jumlah 

pemasok mendekati atau menjadi tunggal dan ACS tidak dapat mengurangi waktu 

pengecekkan kualitas dan kuantitas barang yang dipesan menjadikan ACS belum siap 

dalam mengimplementasikan sistem JIT purchasing. Dari indikator transportation 

pengiriman yang tidak selalu tepat waktu mengakibatkan ACS belum siap dalam 

mengimplementasikan sistem JIT purchasing. Dilihat dari indikator quantities delivery  

pengiriman yang tidak dapat dalam jumlah kecil dan pengiriman barang yang 

jumlahnya sering tidak sesuai, mengakibatkan ACS belum siap dalam implementasi 

sistem JIT Purchasing. Berdasarkan jumlah pembobotan yang telah dibuat kesiapan 

ACS hanya sebesar 53,6% yang dibawah 75% dari syarat implementasi berdasarkan 

ISO. Hal ini berarti ACS belum siap dalammengimplementasikan sistem JIT puchasing. 

Keterbatasan Penelitian 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Tidak melakukan perhitungan dengan manggunakan metode Economic Order 

Quantity (EOQ) dikarenakan banyaknya bahan baku dan tidak adanya 

pemisahan biaya POMEC dan depresiasi dari objek penelitian, dan 

2. Peneliti hanya melihat kesiapan PT. Aero Catering Service Jakarta dalam 

implementasi sistem Just in Time Purchasing. 

Saran 

Bedasarkan temuan dan kesimpulan dalam penelitian ini, saran yang dapat 

diberikan peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Untuk PT. Aerofood Aero Catering Service Jakarta 

Setelah melakukan peneilitian ini, peneliti menyarankan kepada menejemen 

puncak untuk mempertimbangkan kembali rencana penggunaan sistem pembelian 

dengan menerapkan sistem JIT. Karena melihat dari aspek lainnya ACS sudah siap 

mengimplementasikan sistem JIT purchasing hanya saja komitmen dari menejemen 
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belum ada. Untuk memperoleh pengetahuan lebih mengenai JIT disarankan kepada 

menejemen untuk mempelajari lebih lanjut melalui buku dan pelatihan. Namun, apabila 

pembelian tidak dapat dilakukan dengan menguunakan sistem JIT, perusahaan 

sebaiknya memperbaiki sistem pembelian yang sudah berjalan yang bertujuan untuk 

mengeliminasi biaya-biaya yang tidak menambah nilai produk seperti biaya kerugian 

akibat bahan baku rusak, busuk dan lainnya. 

ACS diharapkan dapat memisahkan masing-masing biaya yang dikeluarkan 

seperti biaya POMEC dan depresiasi untuk setiap divisi untuk dapat melihat dan 

melakukan efisiensi pada masing-masing divisi dan biaya yang tidak menambah nilai 

(non value added). 

Bagi karyawan ACS khususnya bagian pembelian, receiving, gudang, dan 

produksi hendaknya meminimalisir kesalahan-kesalahan (human error) yang dapat 

menyebabkan kerugian bagi ACS seperti tidak telitinya pengecekkan tanggal kada 

luarsa, pengepakkan hasil produksi, dan lebih berhati-hati saat memindahkan barang 

dari penerimaan ke gudang serta dai gudang ke bagian produksi. Selain itu, 

hendaknya komunikasi antar divisi harus lebih ditingkatkan. Hal ini ditujukan untuk 

memper lancar kegiatan ACS baik dengan menerapkan sistem yang sudah berjalan. 

ACS perlu melakukan peningkatan kordinasi dan komunikasi kepada pemasok 

agar tidak terjadi keterlmabatan pengiriman barang dari pemasok yang dapat 

menghambat produksi 

2. Bagi penelitian selanjutnya 

Setelah melakukan penelitian ini, peneliti menyarankan untuk peneliti selanjutnya 

unutk melakukan penelitian perancangan implementasi pembelian dengan sistem JIT 

pada PT. Aerofood Aero Catering Service Jakarta termasuk dengan perhitungan biaya 

yang dapat dieliminasi dengan menerapkan pembelian dengan sistem Just in Time. 

Termasuk dalam melakukan perhitungan mengenai EOQ (Economic Order Quantites). 
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LAMPIRAN 1 
Aspek Responden 1 Responden 2 Responden 3 

YA TIDAK YA TIDAK YA TIDAK 

TOP MANAGEMENT COMMITENT 

1. Apakah menejemen puncak memiliki 

rencana dan komitmen untuk 

melaksanakan Just in Time Purchasing ? 

2. Apakah menejer procurement dan 

purchasing terlibat dalam melaksanakan 

dan merencanakan JIT Purchasing ? 

3. Apakah menejemen melaksanakan 

pelatihan mengenai JIT Purchasing? 

4. Apakah karyawan siap melaksanakan 

Just in Time Purchasing ? 

 

  

 

× 

 

× 

× 

 

× 

  

 

× 

 

× 

× 

 

× 

  

 

× 

 

× 

× 

 

× 

TRAINING 

1. Apakah perusahaan memberikan 

pelatihan kerja kepada karyawan yang 

bertujuan untuk peningkatan kemampuan 

karyawan? 

2. Apakah perusahaan memberikan 

pelatihan kerja kepada karyawan yang 

bertujuan untuk peningkatan metode 

kerja? 

3. Apakah perusahaan memberikan 

pelatihan kerja kepada karyawan yang 

bertujuan meningkatkan kemampuan 

karyawan dalam memecahan masalah 

dalam pekerjaan? 

4. Apakah pelatihan yang diberikan 

perusahaan bermanfaat bagi karyawan? 

 

× 

 

 

× 

 

× 

 

 

× 

  

× 

 

 

× 

 

× 

 

 

× 

  

× 

 

 

× 

 

× 

 

 

× 

 

EMPLOYEE RELATIONS 

1. Apakah perusahaan melibatkan karyawan 

dalam pengambilan keputusan? 

2. Apakah perusahaan memberikan 

penghargaan kepada karyawan atas 

kinerjanya? 

3. Apakah terjalin komunikasi yang baik 

antara setiap karyawan? 

4. Apakah dibentuk teamwork didalam 

divisi pembelian? 

 

× 

 

× 

× 

× 

  

× 

 

× 

× 

× 

  

× 

 

× 

× 

× 
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SUPPLIER MANAGEMENT QUALITY 

1. Apakah ACS melakukan kontrak 

kerjasama jangka panjang dengan 

pemasok? 

2. Apakah ACS memiliki jumlah pemasok 

yang sedikit? 

3. Apakah ACS melakukan evaluasi kinerja 

pemasok dari kualitas yang sesuai, tepat 

waktu pengiriman dan kuanititas yang 

sesuai? 

4. Apakah ACS memberikan peringkat 

kepada pemasok? 

5. Apakah pemasok berpartisipasi dalam 

mengembangkan produk yang 

dihasilkan? 

6. Apakah ACS dapat mempersingkat waktu 

pengecekkan kualitas dan kuantitas 

barang yang dipesan? 

 

 

× 

 

 

× 

 

 

× 

 

 

 

 

× 

 

 

 

× 

 

 

× 

 

 

× 

 

 

× 

 

 

× 

 

 

 

 

× 

 

 

 

× 

 

 

× 

 

 

× 

 

 

× 

 

 

× 

 

 

 

 

× 

 

 

 

× 

 

 

× 

TRANSPORTATION 

1. Apakah pengiriman barang yang 

dilakukan pemasok selalu tepat pada 

waktunya? 

2. Apakah semua pemasok mengirimkan 

barang yang telah dipesan menggunakan 

alat transportasi yang dimiliki pemasok? 

 

 

 

× 

 

 

× 

 

 

 

 

× 

 

 

× 

 

 

 

 

× 

 

 

× 

 

QUANTITIES DELIVERY 

1. Apakah pengiriman barang yang 

dilakukan pamesok dalam jumlah yang 

kecil? 

2. Apakah pengiriman barang sesuai dengan 

jumlah yang dipesan? 

  

 

× 

× 

  

 

× 

× 

  

 

× 

× 
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Aspek Responden 4 Responden 5 Responden 6 Responden 7 

YA TIDAK YA TIDAK YA TIDAK YA TIDAK 

TOP MANAGEMENT COMMITENT 

1. Apakah menejemen puncak memiliki 

rencana dan komitmen untuk 

melaksanakan Just in Time Purchasing 

? 

2. Apakah menejer procurement dan 

purchasing terlibat dalam 

melaksanakan dan merencanakan JIT 

Purchasing ? 

3. Apakah menejemen melaksanakan 

pelatihan mengenai JIT Purchasing? 

4. Apakah karyawan siap melaksanakan 

Just in Time Purchasing ? 

 

  

 

× 

 

× 

 

× 

 

× 

  

 

× 

 

× 

 

× 

 

× 

  

 

× 

 

× 

 

× 

 

× 

  

 

× 

 

× 

 

× 

 

× 

TRAINING 

1. Apakah perusahaan memberikan 

pelatihan kerja kepada karyawan 

yang bertujuan untuk peningkatan 

kemampuan karyawan? 

2. Apakah perusahaan memberikan 

pelatihan kerja kepada karyawan 

yang bertujuan untuk peningkatan 

metode kerja? 

3. Apakah perusahaan memberikan 

pelatihan kerja kepada karyawan 

yang bertujuan meningkatkan 

kemampuan karyawan dalam 

memecahan masalah dalam 

pekerjaan? 

4. Apakah pelatihan yang diberikan 

perusahaan bermanfaat bagi 

karyawan? 

 

 

× 

 

× 

 

 

× 

 

 

× 

  

 

× 

 

× 

 

 

× 

 

 

× 

  

 

× 

 

× 

 

 

× 

 

 

× 

  

 

× 

 

× 

 

 

× 

 

 

× 
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EMPLOYEE RELATIONS 

1. Apakah perusahaan melibatkan 

karyawan dalam pengambilan 

keputusan? 

2. Apakah perusahaan memberikan 

penghargaan kepada karyawan atas 

kinerjanya? 

3. Apakah terjalin komunikasi yang 

baik antara setiap karyawan? 

4. Apakah dibentuk teamwork didalam 

divisi pembelian? 

 

 

× 

 

× 

× 

× 

  

 

× 

 

× 

× 

× 

  

 

× 

 

× 

 

× 

 

 

 

 

 

× 

 

 

 

× 

 

× 

 

× 

 

 

 

 

 

× 

 

SUPPLIER MANAGEMENT 

QUALITY 

1. Apakah ACS melakukan kontrak 

kerjasama jangka panjang dengan 

pemasok? 

2. Apakah ACS memiliki jumlah 

pemasok yang sedikit? 

3. Apakah ACS melakukan evaluasi 

kinerja pemasok dari kualitas yang 

sesuai, tepat waktu pengiriman dan 

kuanititas yang sesuai? 

4. Apakah ACS memberikan peringkat 

kepada pemasok? 

5. Apakah pemasok berpartisipasi 

dalam mengembangkan produk yang 

dihasilkan? 

6. Apakah ACS dapat mempersingkat 

waktu pengecekkan kualitas dan 

kuantitas barang yang dipesan? 

 

× 

 

 

 

× 

 

 

× 

 

 

 

 

× 

 

 

 

× 

 

 

× 

 

× 

 

 

 

× 

 

 

× 

 

 

 

 

 

× 

 

 

 

× 

 

 

× 

 

× 

 

 

 

× 

 

 

× 

 

× 

 

 

 

× 

 

 

 

× 

 

 

× 

 

 

 

× 

 

 

× 

 

 

 

 

× 

 

 

 

 

× 

 

 

× 

TRANSPORTATION 

1. Apakah pengiriman barang yang 

dilakukan pemasok selalu tepat pada 

waktunya? 

2. Apakah semua pemasok 

mengirimkan barang yang telah 

dipesan menggunakan alat 

transportasi yang dimiliki pemasok? 

 

 

 

× 

 

 

× 

 

 

 

 

× 
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× 
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QUANTITIES DELIVERY 

1. Apakah pengiriman barang yang 

dilakukan pamesok dalam jumlah 

yang kecil? 

2. Apakah pengiriman barang sesuai 

dengan jumlah yang dipesan? 

  

 

× 

× 

  

 

× 

× 

  

 

× 

× 

  

 

× 

× 

Keterangan: Responden 1 adalah Menejer Procurement dan Purchasing 

Reponden 2 adalah Asisten Menejer Procurement dan Purchasing 

Responden 3 adalah karyawan Procurement dan Purchasing 

Responden 4 adalah karyawan bagian Receiving 

Responden 5 adalah bagian Planning 

Responden 6 adalah bagian Menu Development 

Responden 7 adalah bagian Planning 

 

Aspek Jumlah  Bobot 

Indikator 

YA TIDAK 100% 

TOP MANAGEMENT COMMITENT 

1. Apakah menejemen puncak memiliki 

rencana dan komitmen untuk 

melaksanakan Just in Time 

Purchasing ? 

2. Apakah menejer procurement dan 

purchasing terlibat dalam 

melaksanakan dan merencanakan JIT 

Purchasing ? 

3. Apakah menejemen melaksanakan 

pelatihan mengenai JIT Purchasing? 

4. Apakah karyawan siap melaksanakan 

Just in Time Purchasing ? 

 

 

 

 

7 

 

7 

 

7 

 

7 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 
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TRAINING 

1. Apakah perusahaan memberikan 

pelatihan kerja kepada karyawan yang 

bertujuan untuk peningkatan 

kemampuan karyawan? 

2. Apakah perusahaan memberikan 

pelatihan kerja kepada karyawan yang 

bertujuan untuk peningkatan metode 

kerja? 

3. Apakah perusahaan memberikan 

pelatihan kerja kepada karyawan yang 

bertujuan meningkatkan kemampuan 

karyawan dalam memecahan masalah 

dalam pekerjaan? 

4. Apakah pelatihan yang diberikan 

perusahaan bermanfaat bagi 

karyawan? 

 

 

7 

 

7 

 

 

7 

 

7 

  

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

EMPLOYEE RELATIONS 

1. Apakah perusahaan melibatkan 

karyawan dalam pengambilan 

keputusan? 

2. Apakah perusahaan memberikan 

penghargaan kepada karyawan atas 

kinerjanya? 

3. Apakah terjalin komunikasi yang baik 

antara setiap karyawan? 

4. Apakah dibentuk teamwork didalam 

divisi pembelian? 

 

7 

 

7 

 

5 

7 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

0,7 

1 
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SUPPLIER MANAGEMENT 

QUALITY 

1. Apakah ACS melakukan kontrak 

kerjasama jangka panjang dengan 

pemasok? 

2. Apakah ACS memiliki jumlah 

pemasok yang sedikit? 

3. Apakah ACS melakukan evaluasi 

kinerja pemasok dari kualitas yang 

sesuai, tepat waktu pengiriman dan 

kuanititas yang sesuai? 

4. Apakah ACS memberikan peringkat 

kepada pemasok? 

5. Apakah pemasok berpartisipasi dalam 

mengembangkan produk yang 

dihasilkan? 

6. Apakah ACS dapat mempersingkat 

waktu pengecekkan kualitas dan 

kuantitas barang yang dipesan? 

 

 

7 

 

 

7 

 

 

 

7 

 

1 

 

 

 

 

7 

 

 

7 

 

 

 

6 

 

 

1 

 

0 

1 

 

0 

 

1 

 

0,1 

TRANSPORTATION 

1. Apakah pengiriman barang yang 

dilakukan pemasok selalu tepat pada 

waktunya? 

2. Apakah semua pemasok mengirimkan 

barang yang telah dipesan 

menggunakan alat transportasi yang 

dimiliki pemasok? 

 

 

 

 

7 

 

7 

 

0 

 

 

1 

QUANTITIES DELIVERY 

1. Apakah pengiriman barang yang 

dilakukan pamesok dalam jumlah 

yang kecil? 

2. Apakah pengiriman barang sesuai 

dengan jumlah yang dipesan? 

  

7 

 

7 

 

0 

 

0 

Total Bobot   11,8 
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75%-100% Suatu perusahaan atau organisasi siap dalam mengimplementasikan 

sistem JIT 

     ≤74% Suatu perusahaan atau organisasi belum siap dalam 

mengimplementasikan sistem JIT 

 

1. Total bobot 11,8 

Total indikator 22 

11,8/22 = 53,6% 

2.  

 

 

 

 84/154 = 54,54% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YA 84 

TIDAK 71 

Total  154 
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