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ABSTRACT 

The aim of this study is to explain the implementation of just-in-time purchasing 
on purchase of raw materials cost efficiency using qualitative descriptive with study case 
approach. 

The techniques of collecting data through primary and secondary data. Primary 
data was obtained by interviewing and observating from PT. Asahimas Flat Glass Tbk 
directly, and secondary data was obtained from financial statement and the books which 
related to this study. 

This study try to determine the factors that drive companies to implement the just-
in-time purchasing and the benefits for the company to achieve the efficiency of raw 
materials cost. Efficiency raw materialls cost can be done by transforming traditional 
system with economic order quantities approach method into just-in-time purchasing 
system. The results of this study indicates that the implementation of the just-in-time 
purchasing improves the efficiency of raw materialls cost for this company. To support 
company’s achievement in efficiency of raw materialls cost, the company must manage 
and control the risks of supply and production. 

Keywords : traditional system, economic order quantities, just-in-time purchasing 
system, efficiency of raw materialls cost and risks of supply and production
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Industri kaca merupakan salah satu bidang yang memberikan kontribusi besar 

dalam pembangunan dan proyek-proyek yang ada di Indonesia dan laba industri kaca di 

Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi daripada laba industri kaca dari negara-

negara lain dikarenakan negara ini sedang berkembang sehingga ekonomi pun berjalan 

baik. Asosiasi kaca lembaran Indonesia memprediksikan hingga akhir tahun 2012,  

Industri kaca nasional hanya bisa tumbuh 5%. Proyeksi pertumbuhan 5% merupakan 

target konservatif baik dari sisi produksi maupun penjualan. Peningkatan tersebut 

diperkirakan bisa terealisasi sepanjang perusahaan kaca bisa berproduksi secara teknis 

yang baik maupun ekonomis (Yustinus, 2012).  Industri kaca lembaran nasional juga 

terancam banyaknya impor produk sejenis dari China yang masuk ke dalam pasar 

Indonesia, menyusul menurunnya permintaan ekspor dari Uni Eropa dan Amerika akibat 

krisis ekonomi yang melanda kawasan itu (Rumbajan, 2012). Salah satu penekanan 

untuk dapat menekan kegiatan yang lebih ekonomis dan perusahaan dapat berproduksi 

secara teknis yang baik serta cara untuk menghadapi ancaman serbuan impor produk 

sejenis dan penurunan permintaan ekspor adalah pengaturan persediaan perusahaan 

(Inventory).  

Penekanan tersebut dilakukan perusahaan untuk mengalokasikan biaya 

pemborosan yang disebabkan oleh penurunan permintaan ekspor. Keberadaan persediaan 

disatu sisi dianggap sebagai aset yang sangat diperlukan untuk menjamin kelancaran 

pemenuhan permintaan, di sisi lain dianggap sebagai salah satu sumber biaya yang dapat 

menyebabkan pemborosan (Prasetyo, 2006). Pemborosan tersebut dikarenakan 
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persediaan yang terlalu banyak sehingga dapat menyebabkan biaya persediaan 

meningkat yaitu biaya perawatan, penyimpanan, pergudangan, dll.  

PT. Asahimas Flat Glass Tbk dipilih sebagai objek penelitian dikarenakan 

perusahaan yang bergerak di bidang  industri kaca telah membuktikan diri sebagai 

pelopor (pioneer) adanya perindustrian kaca di Indonesia serta perusahaan ini telah 

membuktikan dengan menjadi perusahaan perkacaan kelas atas yang sangat kompetitif. 

PT. Asahimas Flat Glass Tbk merupakan salah satu perusahaan manufaktur besar di 

Indonesia. Bedasarkan laporan keuangan tahun 2012, terjadi peningkatan persediaan 

pada  tiga tahun terakhir yaitu tahun  20010, 2011 dan 2012 sehingga perusahaan tidak 

berupaya dalam menurunkan persediaan yang dapat mengakibatkan biaya- biaya yang 

timbul dalam persediaan. Umumnya perusahaan manufaktur menggunakan sistem 

pemanufakturan tradisional untuk mengatur jadwal produksi bedasarkan forecasting atau 

peramalan kebutuhan pada masa yang akan datang dengan cara melihat pangsa pasar 

yang sedang tren pada saat itu dan didasari pada tahun sebelumnya (Supriatna, 2012). 

Sistem pemanufakturan tradisional memiliki resiko yang lebih besar karena hanya 

mengandalkan ramalan dimasa yang akan datang dalam produksi dan mungkin 

menyebakan spekulasi yang akan berdampak pada perusahaan, yaitu perusahaan akan 

kelebihan jumlah yang diproduksi (over flow) dibandingkan dengan permintaan terhadap 

produk perusahaan (Supriatna, 2012). 

Saat ini, akuntansi manajemen membantu perusahaan untuk mengoptimalkan 

peran perusahaan dalam berkompetisi. Perusahaan dituntut untuk melakukan berbagai 

program perbaikan berkelanjutan untuk menjadikan perusahaan yang kompeten di dalam 

sistem produksi, dengan ditemukannya pemanufakturan modern yaitu sistem produksi 

diatur dengan jadwal sesuai pada produksi atas pemintaan sesungguhnya sehingga 

mengupayakan peniadaan persediaan, kemudian sistem ini diberi nama Just-In-Time 
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(Riyanto, 2011). Sistem yang masih banyak diterapkan perusahaan adalah sistem 

tradisional karena memang berasal dari negara maju seperti Amerika dan Eropa dengan 

cara melakukan peramalan dimasa yang akan datang dalam menentukan kuantitas 

produksi perusahaan, terdapatnya gudang sebagai tempat untuk menyimpan persediaan. 

Hal ini  dikarenakan negara maju tersebut memiliki sumber daya yang banyak sehingga 

cenderung menimbulkan pemborosan. 

Industri di Jepang mulai menunjukkan keunggulan-keunggulannya dengan 

dipelopori perusahaan otomotif dunia yang berasal dari Jepang sebagai perintis dalam 

penemuan sistem Just-In-Time yaitu Mr. Taiichi Ohno yang bertujuan untuk menekan 

pemborosan biaya dengan cara membuat produk bedasarkan jenis, jumlah dan kualitas 

yang diminta dengan cara menurunkan persediaan di dalam perusahaannya. Di 

Indonesia, banyak perusahaan yang melakukan sistem tersebut dalam pergerakan 

bisnisnya dan diikuti oleh perusahaann manufaktur lainnya guna untuk mencapai 

peranan penting manajemen biaya didalam akuntansi manajemen yaitu efisiensi biaya 

produksi.  

Sistem tepat waktu (Just-In-Time) merupakan system yang dirancang untuk 

mendapatkan kualitas, biaya dan waktu penyerahan sebaik mungkin dengan 

menghapuskan semua pemborosan yang terjadi di proses internal sehingga mampu 

menyerahkan produk ke konsumen tepat waktu dan bedasarkan kualitas yang diminta 

(Imai,1997 dalam Riyanto, 2011). Sistem ini mengedepankan suatu penghematan dalam 

segala hal untuk memperkecil pemborosan (waste). Sistem  just-in-time bermula dari 

pemikiran tentang efisiensi biaya agar perusahaan dapat mengeluarkan biaya sekecil 

kecilnya tetapi mendapatkan kualitas dan kuantias yang ideal dengan sebaik mungkin. 

Perusahaan akan terus meninjau ulang dan mempelajari biaya-biaya yang didapatinya. 

Suatu bisnis akan mendapati keuntungan yang lebih besar, maka bisnis tersebut harus 
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menekan biaya yang timbul karena efisiensi biaya yang tinggi yang dimiliki perusahaan 

tersebut. Hal ini didukung dengan pembelian bahan baku secara just-in-time purchasing 

untuk mendapatkan efisiensi biaya pembelian bahan baku yang di terima perusahaan. 

Efisiensi biaya adalah membandingkan antara input dan output, organisasi dapat 

dikatakan efisien adalah dimana input diminimalisir seminimal mungkin dan 

mengeluarkan output dikelola semaksimal mungkin (Arifin, 2007). 

Efisiensi biaya pembelian bahan baku menjadi faktor yang sangat diinginkan 

oleh semua perusahaan dikarenakan perusahaan dapat mengendalikan biaya yang sia-sia 

dalam suatu kegiatan produksi perusahaan khususnya saat pembelian bahan baku. Biaya 

yang sia-sia tersebut dapat ditekan sehingga menjadi keuntungan yang dapat menaikan 

pendapatan perusahaan. Perusahaan manufaktur berusaha menyajikan sistem just-in-time 

purchasing  pada saat pembelian bahan baku dengan dilakukan penerapan ini, 

perusahaan secara efektif dapat menekan biaya dan perusahaan mendapatkan efisiensi 

biaya pembelian bahan baku. Hal ini juga dikuatkan oleh Tumbel (2008) sebagai  

peneliti terdahulu yang menyatakan bahwa efisiensi biaya dapat dilakukan dengan cara 

penerapan just-in-time purchasing untuk menghilangkan biaya penyimpanan 

(pergudangan) sehingga dapat menurunkan persediaan, dimana pembelian dilakukan 

dalam jumlah kecil dan dengan pengiriman secara berkala sehingga dapat menekan dan 

mengurangi biaya penyimpanan (warehousing) sampai nol rupiah walaupun perusahaan 

harus mengeluarkan biaya untuk kekurangan persediaan. Selain itu, peneliti lainnnya 

juga mengungapkan hal serupa tentang efisiensi biaya dengan menggunakan sistem 

produksi just-in-time. Supriatna (2012) mengungkapkan juga bahwa dengan 

menggunakan sistem produksi just-in-time, perusahaan telah berupaya untuk mengurangi 

waktu penyimpanan (storage time) yang merupakan suatu akibat dari aktivitas yang 

bukan penambahan nilai produk bagi konsumen (non-value added activities). 

Analisis Penerapan..., Muhammad Reza Falah Triprabowo, Ak.-Ibs, 2013 



Setelah peneliti menjelaskan hal yang dilatar belakangi tersebut, maka peneliti 

akan menyajikan karya ilmiah berjudul “Analisis Penerapan Just-In-Time Purchasing 

Terhadap Efisiensi Biaya Pembelian Bahan Baku (Studi Kasus Pada PT. Asahimas 

Flat Glass Tbk.)”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dalam penerapan sistem JIT atau lebih di kenal (Just-In-Time) terdapat banyak 

kelebihan yang akan diperoleh pada perusahaan dalam penerapan sistem JIT. Kelebihan 

sistem JIT khususnya just-in-time purchasing adalah dapat mengurangi pemborosan 

biaya pergudangan, efisiensi biaya pembelian bahan baku dan komunikasi antar 

pemasok yang tinggi yang menjadikan sistem JIT menjadi sistem yang unggul. Namun 

dalam penerapannya, sistem  JIT masih terdapat banyak hambatan dan kelemahan yang 

ditemui perusahaan. Hambatan dan kelemahan dalam JIT Purchasing disebabkan faktor 

perusahaan tersebut, seperti produksi yang memakan waktu cukup yang mempengaruhi 

lead time, mesin produksi yang tidak fleksible, order tidak pasti dari konsumen, serta 

pemesanan dari pemasok yang mempunyai banyak resiko karena sebagian bahan baku 

yang diimpor dari luar pulau maupun luar negeri (Mursyidi, 2010). Hambatan dan 

kelemahan yang terjadi seperti ini menyebabkan manajemen perusahaan hanya 

menerapkan sebagian sistem JIT atau tidak menerapkan sama sekali sistem JIT untuk 

mengefisiensikan biaya produksinya. 

1.3 Pembatasan Masalah  

Adapun pembatasan masalah peneliti adalah : 

1. Analisis efisiensi perhitungan biaya pembelian bahan baku yang diterapkan 

perusahaan tersebut dalam divisi purchasing di Jakarta. Hal ini dikarenakan 

sistem just-in-time purchasing diterapkan di bagian purchasing. 
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2. Tujuan penelitian ini difokuskan untuk menganalisa efisiensi biaya pembelian 

bahan baku apabila perusahaan menggunakan JIT Purchasing, dan 

membandingkan hasilnya dengan pembelian bahan baku secara tradisional. 

Dalam penelitian ini JIT Purchasing yang diperhitungkan tidak memasukkan 

unsur direct labor. Hal ini dikarenakan JIT Purchasing memuat  divisi 

purchasing hanya melakukan pembelian bahan baku (direct materials) 

3. Sistem Just-In-Time yang dibuat peneliti berfokus pada raw material, Cost of 

good manufactured sampai pada cost of good sold perusahaan. 

4. Periode waktu penelitian pada tahun 2012 

1.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian 

ini dapat difokuskan sebagai berikut : 

1. Faktor apa saja yang mendukung PT. Asahimas Flat Glass Tbk dapat menerapkan 

just-in-time purchasing ? 

2. Apakah terdapat efisiensi biaya pembelian bahan baku pada PT. Asahimas Flat 

Glass Tbk dengan menerapkan just-in-time purchasing ? 

3. Bagaimana hasil transformasi sistem produksi setelah PT. Asahimas Flat Glass 

Tbk menerapkan just-in-time purchasing dalam pembelian bahan bakunya ? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan just-in-time 

purchasing terhadap efisiensi biaya pembelian bahan baku pada PT. Asahimas Flat Glass 

Tbk. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui faktor- faktor apa saja yang mendukung PT. Asahimas Flat Glass 

Tbk dapat menerapkan just-in-time purchasing. 
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2. Mengetahui ada tidaknya efisiensi biaya pembelian bahan baku pada PT. 

Asahimas Flat Glass dengan menerapkan just-in-time purchasing. 

3. Menganalisis hasil transformasi pembelian bahan baku setelah PT. Asahimas Flat 

Glass Tbk menerapkan just-in-time purchasing. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini terdiri 

dari: 

1. Bagi peneliti : 

a. Meningkatkan kemampuan analisi penulis, di dalam merumuskan 

permasalahan yang ditemukan di lapangan pada saat melakukan penelitian. 

b. Mengasah kemampuan penulis untuk mengaitkan berbagai fenomena yang 

terjadi pada saat penelitian untuk mencapai kesimpulan dari penelitian. 

c. Untuk meningkatkan kemampuan di dalam mengidentifikasi permasalahan 

yang ditemukan di dalam penelitian dan memberikan analisis kritik serta solusi 

dan kesimpulan dari temuan yang ada di penelitian. 

2. Bagi objek studi kasus penelitian (perusahaan) : 

Dalam hal ini penulis melakukan studi kasus di PT. Asahimas Flat Glass Tbk. 

Manfaat yang akan diterima pada objek penelitian ini adalah : 

a. Hasil penelitian dapat dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan dalam 

efisiensi biaya produksi  perusahaan yang tercermin dalam penggunaan sistem 

produksi just-in-time pada perusahaan.  
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3. Bagi perguruan tinggi : 

a. Memberikan rujukan bagi mahasiswa/mahasiswi perguruan tinggi untuk 

menambah informasi mengenai penelitian yang terkait dengan akuntansi 

menejemen. 

b. Memperkaya referensi karya tulis ilmiah dan data kepustakaan bagi 

perguruan tinggi. 

1.7 Sistematika Penelitian 

 Penulisan peneltian ini akan terdiri dari lima bab utama, di antaranya adalah 

sebagai berikut : 

BAB I    : PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisi mengenai latar belakang, mengapa peneliti mengangkat topik 

penelitian di atas. Selanjutnya berisi mengenai pembatasan masalah, yaitu point-

point pembatasan masalah yang ditetapkan oleh penulis untuk melakukan 

penelitian. Kemudian berisikan perumusan masalah yang memuat mengenai 

fokus permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Selain itu, point selanjutnya 

adalah tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang berisi 

tentang susunan penulisan penelitian. 

BAB II   : LANDASAN TEORI 

Landasan teori terdiri dari dua bagian pokok. Bagian pertama adalah tinjauan 

pustaka yang berisi mengenai  literature review dan teori yang mengungkapkan 

mengenai penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang akan 

diangkat oleh penulis (grounded theory) serta berisi mengenai definisi umum dari 

teori dan istilah yang digunakan penulis di dalam penulisan hasil penelitian. 

Bagian kedua adalah kerangka pemikiran yang berisi mengenai gagasan ide 
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penelitian yang dituangkan penulis dengan menyuguhkan beberapa kerangka ide 

penelitian terdahulu yang terkait dengan tema penelitian penulis. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Metode penelitian membahas mengenai objek, waktu dan tenelitian serta teknik 

pengumpulan dan pengolahan data 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Bab ini memberikan penjelasan mengenai proses dan hasil analisis data.  

BAB V  :  KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang terdiri 

dari kesimpulan dan saran penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Definisi Just-In-Time 

Just-In-Time merupakan  metode yang pertama kali dikenalkan oleh perusahaan 

otomotif ternama di Jepang yang menjelaskan bahwa sistem just-in-time merupakan 

sekumpulan alat, prinsip, dan tehnik yang dilakukan perusahaan untuk memproduksi 

produk dalam jumlah yang lebih sedikit dan mengutamakan kebutuhan pelanggan. 

Kriteria sistem just-in-time yaitu memproduksi berdasarkan jenis, waktu dan jumlah 

yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Salah satu kelebihan sistem just-in-time 

adalah berusahan bertanggung jawab dan perbaikan hari demi hari untuk memenuhi 

permintaan pelanggan (Liker, 2004).  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). 

Sistem JIT menekankan pada pembelian bahan baku yang sesuai dengan 

kebutuhan proses produksi, tidak kurang maupun lebih pada saat bahan bahan diperlukan 

untuk membuat produk yang dipesan konsumen baik melalui pesanan maupun 

kebutuhan pasar, sehingga tidak ada persediaan bahan baku digudang kecuali diproses 

habis (Mursyidi, 2010). Sistem just-in-time dapat mengurangi biaya dengan cara 

mengeliminasi persediaan dipergudangan dengan cara just-in-time purchasing yaitu 

perusahaan dapat membeli bahan baku dari pemasok yang lebih terpercaya yang 

bertujuan untuk mendapatkan kualitas dan kuantitas bahan baku yang baik serta hal-hal 
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lainnya (Carter, 2004). Pengaturan persediaan diatur dalam just-in-time inventory 

management yaitu sistem yang terus menerus memenuhi kebutuhan produksi dengan 

mengeliminasi pemborosan terutama dalam kegiatan yang tidak member nilai tambah 

pada suatu produk atau non-value added (Mowen, 2011).  

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan peneliti bahwa sistem just-

in-time adalah suatu proses produksi atas permintaan produksi sesungguhnya yang akan 

mengurangi pemborosan biaya yang tidak memberi nilai tambah pada produk dan 

pengurangan persediaan dengan memproduksi sesuatu sesuai yang diminta konsumen 

serta terus meningkatkan kualitas dan tepat waktu.  

Sistem just-in-time  merupakan suatu konsep yang memandang waktu dalam 

suatu proses produksi dengan mengalihkan sistem pemanufakturan tradisional menjadi 

sistem  just-in-time  yaitu dari push system (material harus dikordinir dan didorong 

keluar pabrik) ke pull system (material di tarik kedalam pabrik). Berikut disajikan aspek 

perbedaan antara sistem tradisional dengan sistem just-in-time (Mursyidi, 2010) : 

Tabel 2. 1 

Perbedaan Sistem Tradisional dan Just-In-Time. 

No Aspek Perbedaan Just-In-Time Tradisional 

1 Kualitas Kualitas hal yang diutamakan Untuk menghasilkan produk 
berkualitas dibutuhkan biaya 

2 Keahlian Para pekerja adalah orang-orang 
ahli seperti insinyur 

Para pekerja melayani apa yang 
insinyur ingin kerjakan 

3 Kesalahan 

Kesalahan merupakan pelajaran 
untuk dapat menghasilkan 

perbaikan terus menerus, zero 
defect merupakan standar yang 

harus dipenuhi. 

Kesalahan adalah hal yang tidak dapat 
dihindari dan harus dipelajari 

4 Persediaan 
Adanya kelebihan persediaan 

dapat menimbulkan biaya simpan 
yang lebih tinggi. 

Persediaan berguna untuk menjamin 
kelancaran produksi sebagai penyangga 
dalam masalah produksi (kekurangan 

bahan baku, keterlambatan pengiriman 
,dll.) 

5 Aliran Material Material harus ditarik kedalam 
pabrik (pull system). 

Material harus dikordinir dan didorong 
keluar pabrik (push system). 

6 Kecepatan Mesin Mesin diibaratkan seperti pelari 
marathon, lambat tetapi pasti dan Mesin diibaratkan pelari cepat. 
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No Aspek Perbedaan Just-In-Time Tradisional 
selalu mampu untuk berlari 

7 Pembelian Pembelian dari pemasok yang 
terbatas 

Pembelian dapat dilakukan pada 
pemasok siapapun 

8 Peran Overhead 
Setiap hal yang tidak memberi 

nilai tambah secara langsung pada 
produk adalah pemborosan 

Fungsi-fungsi overhead adalah hal 
yang penting seperti 
pembelian,industrial 

engineering,PPIC,QC  adalah sebagai 
aspek koordinasi dari proses. 

Sumber: (Mursyidi, 2010) 

2.1.2 Definisi Just-In-Time Purchasing 

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 penyuplai 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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Tabel 2. 2 

Biaya Relevan antara Sistem Tradisional dan Just-In-time 

  Relevant Cost Under 

  Current Purchasing Policy   JIT Purchasing Policy 

Relevant Items 
Relevant 
Cost per 

Unit 
  Quantity 

per year Total Cost   
Relevant 
Cost per 

Unit 
  Quantity 

per year Total Cost 

(1) (2)   (3) (4) = (2) x (3)   (5)   (6) (7) = (5) x (6) 

Purchasing Cost $14,00 Per Unit 13.000 $182.000,00   $14,02 Per Unit 13.000 $182.260,00 

Ordering Cost $2,00 Per Order 13 $26,00   $2,00 Per Order 130 $260,00 

Opportunity 
Carrying Cost 

$2,10a 

Per Unit 
of 

Average 
Inventory 
per year 

500b $1.050,00   $2,10a 

Per Unit 
of 

Average 
Inventory 
per year 

50c $105,00 

Other Carrying 
Cost (insurance, 
materials 
handling, and so 
on) 

$3,10 

Per Unit 
of 

Average 
Inventory 
per year 

500b $1.550,00   $3,10 

Per Unit 
of 

Average 
Inventory 
per year 

50c $155,00 

Stockout Cost $4,00 Per unit 0 $0,00   $4,00 Per unit 150 $600,00 
Total annual 
relevant cost       $ 184.626,00         $183.380,00 
apurchasing 
cost per unit 
x0.15 per year         $1,246         
border quantity : 
2 = 1000 : 2 = 
500 units                   
order quantity : 
2 = 100 : 2 = 50 
units                   

Sumber : (Horngren,2012) 

Tujuan dari just-in-time purchasing adalah pengadaan objek (barang) tanpa perlu 

menyimpan persediaan barang tersebut dengan negosiasi perjanjian dengan beberapa 

pemasok untuk mendukung fasilitas produksi karena seringnya kegiatan yang dilakukan 

perusahaan dengan pemasok (Mowen, 2011).pembelian barang dengan sistem JIT 

purchasing didasari oleh EOQ model yang dirancang untuk menekan biaya perdagangan 

yang relevan antara carrying dan ordering cost (Horngren ,2012). Rumus dari EOQ 

model akan dijelaskan berikut ini: 
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 EOQ model =   �2𝐷𝐷𝐷𝐷
𝐶𝐶

   

Number of Deliver = D/ EOQ 

D = Demand in unit for a specified periode. 

P  = Relevant ordering cost per purchase order. 

C = Relevant carrying cost of one unit in stock for the time periode used. 

Economic Order Quantity (EOQ) adalah jumlah pemesanan dalam sekali order 

yang bertujuan untuk meminimalisir biaya yang berkaitan dengan penyimpanan 

persediaan (Carter, 2002). Secara umum ada dua pendekatan dalam pengenaan biaya 

pada saat pembelian bahan baku yaitu : (1) perusahaan melakukan pembelian bahan 

baku secara tak teratur dan dalam jumlah besar (kebalikan dari pendekatan JIT), hal ini 

akan memyebabkan biaya untuk menyimpan persediaan sangat tinggi. (2) perusahaaan 

memakai sistem JIT dengan pembelian teratur secara terus menerus dengan jumlah yang 

relatif sedikit, maka dapat dipastikan biaya pembelian akan menjadi sedikit lebih besar 

karena kuantitas pembelian yang lebih sedikit (Carter, 2002). 

2.1.3 Definisi Just-In-Time Manufacturing 

Pabrikasi tepat waktu adalah filosofi yang terpusat pada waktu, efisiensi dan 

mutu dalam memenuhi komitmen dan pabrikasi JIT biasanya memangkas persediaan ke 

tingkat yang jauh lebih rendah, memperkuat tekanan pada pengendalian mutu serta 

mendatangkan perubahan mendasar dalam cara produksi yang diorganisasikan dan 

dilaksanakan dibandingkan dengan pabrikasi tradisional (Simamora, 2012). Dalam JIT 

manufacturing terdapat  sistem tarik (pull system) yang bertujuan untuk mengeliminasi 

sisa-sisa persediaan dan kuantitas yang diproduksi sesuai atas pesanan  pelanggan 

(Mursyidi, 2010). 
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  Sistem tarik (demand pull system) seperti JIT menekankan pengiriman barang 

atau jasa ketika dibutuhkan (tidak menciptakan persediaan) sehingga permintaan 

menarik produk melalui proses pabrikasi untuk operasi hanya memproduksi apa yang 

diperlukan untuk memenuhi permintaan operasi berikutnya agar komponen dan bahan 

baku sampai ke perusahaan tepat sewaktu akan dilakukan proses produksi. Sistem 

dorong (demand push system) biasa dilakukan sistem pabrikasi tradisional (non-JIT) 

dimana produksi dikerahkan semaksimal mungkin dengan mengupayakan untuk menjual 

sebanyak mungkin barang yang telah diproduksi, apabila produksi ternyata lebih banyak 

dari permintaan maka persediaan barang akan semakin muncul dan menumpuk 

(Simamora, 2012). 

2.1.4 Tujuan Just-In-Time 

Menjelaskan tujuan dari penggunaaan dan pengembangan konsep sistem Just-In- 

Time dalam perusahaan dapat dirangkum antara lain sebagai berikut (Carter, 2002) : 

1. Menciptakan fleksibilitas produk yang tinggi  

2. Meningkatkan efisiensi proses produksi  

3. Meningkatkan daya kompetisi  

4. Meningkatkan mutu barang  

5. Mengurangi pemborosan  

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). 
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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).  

2.1.5 Prinsip-prinsip Just-In-Time 

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

terus menerus untuk merespon perubahan dengan minimisasi pemborosan (Mursyidi, 

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

1. Menghilangkan semua aktifitas atau sumber-sumber yang tidak memberikan nilai 

tambah (non-value added) terhadap produk atau jasa.  

2.   Komitmen terhadap kualitas prima.  

3. Mendorong perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi.  

4. Memberikan tekanan pada penyederhanaan aktivitas dan peningkatan visibilitas   

aktivitas yang memberikan nilai tambah.  

2.1.6 Manfaat Just-In-Time 

Sistem just-in-time dalam produksinya tidak hanya terkait dengan dengan biaya 

persediaan saja namun merupakan sistem produksi yang saling berkaitan dengan semua 

fungsi dan aktifitas yang ada di perusahaan. Beberapa manfaat yang didapati perusahaan 

antara lain adalah (Mursyidi, 2010) :  

- Mengurangi biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung sebagai akibat 

adanya penghapusan kegiatan seperti penyimpanan sediaan. 

- Mengurangi ruangan atau gudang untuk penyimpanan barang. 

- Mengurangi waktu setup dan penundaan jadwal produksi. 

- Mengurangi pemborosan barang rusak dan barang cacat dengan mendeteksi 

kesalahan pada sumbernya. 
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- Mengurangi lead time karena ukuran lot yang kecil sehingga sel produksi lebih 

dapat memberikan feed back terhadap masalah kualitas. 

- Penggunaan mesin dan fasilitas secara lebih baik. 

- Integrasi dan komunikasi yang lebih baik di antara fungsi-fungsi seperti 

pemasaran, pembelian, dan produksi. 

- Menciptakan hubungan yang lebih baik dengan pemasok. 

- Pengendalian kualitas dalam proses. 

2.1.7 Faktor Penghambat Aplikasi Just-In-Time 

Sistem produksi just in time merupakan sistem yang dianggap baik bagi 

perusahaan karena dapat meminimalisir biaya yang sia-sia, pada praktiknya ada saja 

masalah perusahaan dalam menjalankan sistem itu, yaitu masalah pada pengukuran 

kinerja perusahaan, perputaran persediaan, besaran resiko dalam pengiriman yang tepat 

waktu, mesin yang tidak teratur jadwal pemakaiannya, besaran kesalahan akibat proses 

produksi (defect) serta pengukuran non-finansial perusahaan (Carter, 2002). Hal tersebut 

menjelaskan beberapa kekurangan dalam menerapi sistem produksi just-in-time yaitu : 

1. Personnel factors : kurangnya komitmen manajemen adalah faktor paling serius 

dengan sistem perusahaan 44% dari JIT dan 61% dari non-JIT responden 

menyetujui ini masalah yang serius 

2. Product factors : produksi banyak produk yang berbeda jenis dan permintaan 

yang tidak teratur dapat menhambat jalannya proses just in time. 

3. Other factors : perusahaan menjadi lebih sibuk karena memproduksi sesuai 

pemesanan dengan kualitas yang baik dan kuantitas yang beragam. 
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Selain penjelasan yang dijelaskan Carter (2002), peneliti juga menemukan faktor 

penghambat penerapan metode just-in-time yang ditemukan dilapangan, antara lain 

sebagai berikut : 

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

order sehingga ditakutkan penghentian produksi yang tidak mencapai target dan 

ketidak-efisienan produksi. 

2. Difficult To Get Other Suppliers : kesulitan dalam mendapatkan suatu bahan 

baku dari pemasok lain dikaranakan faktor jarak, kerjasama dan jenis material 

dikarenakan pemasok inti sedang mengalami kesulitan atau tidak dapat 

memenuhi kebutuhan perusahaan 

2.1.8 Definisi Job Order Costing 

Pada sistem ini, produsen hanya memproduksi pesanan dari konsumen dan 

memproduksi sesuai jenis yang dipesan.objek biaya, objek biaya tersebut berasal dari 

pesanan yang terdiri dari beberapa sumber unit barang dan jasa yang berbeda. Suatu 

metode yang digunakan dalam pengumpulan harga pokok suatu produk dimana biaya 

dikumpulkan untuk setiap pesanan atau kontrak atau jasa secara terpisah dan setiap 

pesanan atau kontrak dapat dipisah sesuai identitasnya. (Hongren, 2012) Akumulasi 

biaya pesanan ini dapat diterapkan pada perusahaan yang menggunakan proses produksi 

secara terputus-putus, seperti; bengkel, percetakan. Berikut ini karakteristik biaya 

pesanan: 

a. Sifat proses produksi yang dilakukan terputus-putus, dan tergantung pada pesanan 

yang diterima. 

b. Spesifikasi dan bentuk produk tergantung pada pemesan 
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c. Pencatatan biaya produksi masing-masing pesanan dilakukan pada kartu biaya 

pesanan secara terperinci untuk masing-masing pesanan. 

d. Total biaya produksi untuk setiap elemen biaya dikalkulasi setelah pesanan selesai. 

e. Biaya per-unit dihitung, dengan membagi total biaya produksi yang terdiri dari: 

bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead dibebankan, 

dengan total unit yang dipesan. 

f. Akumulasi biaya pada umumnya menggunakan biaya normal 

g. Produk yang sudah selesai dapat disimpan digudang atau langsung diserahkan pada 

pemesan. 

Manfaat perhitungan biaya pesanan adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan 

b. Mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan 

c. Memantau realisasi biaya produksi  

d. Menghitung laba atau rugi tiap pesanan 

e. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang 

disajikan dalam neraca. 

Dasar dari perhitungan biaya berdasarkan pesanan melibatkan hanya delapan tipe 

ayat jurnal akuntansi, satu untuk setiap item berikut: 

a. Pembelian bahan baku 

b. Pengakuan biaya tenaga kerja pabrik 

c. Pengakuan biaya overhead pabrik 

d. Penggunaan bahan baku 

e. Distribusi beban gaji tenaga kerja 
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f. Pembebanan estimasi biaya overhead 

g. Penyelesaian pesanan 

h. Penjualan produk 

2.1.9 Definisi Biaya 

Mowen dalam bukunya “Introduction to Cost Accounting” (2011:), mengatakan 

bahwa “cost is the cash or cash equivalent value sacrificed for goods and services that 

are expected to bring a current or future benefit to the organization.” Cash equivalent 

tersebut menyatakan pengeluaran kas yang dikorbankan setara dengan nilai barang dan 

jasa yang diperkirakan akan dirasakan manfaatnya dimasa yang akan datan dalam suatu 

organisasi. 

Horngren dalam bukunya “Cost Accounting,A Managerial Emphasis, ed. 14th ” 

(2012), mengatakan bahwa “cost as a resource sacrificed or forgone achieve a specific 

objective. A cost is usually measured as the monetary amount that must be paid to 

acquire goods or services” yaitu biaya adalah sumber daya yang dikorbankan untuk 

mendapatkan suatu barang dan jasa, biaya (include direct materials and advertising) 

biasanya diukur dengan satuan jumlah moneter atau financial yang harus dibayar untuk 

mendapatkan barang dan jasa, sedangkan para akuntan mendefinisikan biaya sebagai 

“suatu nilai tukar, pengeluaran, atau pengorbanan yang dilakukan untuk menjamin 

perolehan manfaat.” (Carter, 2002). 

2.1.10 Klasifikasi Biaya 

Klasifikasi biaya sangat penting dan  berarti atas data biaya. Klasifikasi yang 

paling umum digunakan didasarkan pada hubungan antara biaya dengan berikut ini 

(William.K Carter, 2002) : 
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1. Produk  

Biaya produksi adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi, biasanya 

didefinisikan sebagai jumlah dari tiga elemen biaya: bahan baku langsung, 

tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. 

a. Bahan baku langsung adalah semua bahan baku yang membentuk bagian 

integral dari produk jadi dan dimasukkan secara eksplisit dalam 

perhitungan biaya produk. Contoh: kayu yang digunakan untuk membuat 

furnitur. 

b. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang melakukan konversi 

bahan baku langsung menjadi produk jadi dan dapat dibebankan secara 

layak ke produk tertentu. Contoh : upah tukang serut dan potong kayu 

dalam pembuatan meubel. 

c. Biaya overhead pabrik adalah biaya selain bahan baku langsung dan 

tenaga kerja langsung tetapi membantu dalam mengubah bahan menjadi 

produk selesai. Biaya ini tidak dapat ditelusuri secara langsung kepada 

produk selesai. Biaya overhead dapat dikelompokkan : bahan tidak 

langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan biaya tidak langsung lainnya. 

Biaya produksi secara terminologi dapat digolongkan menjadi dua 

golongan yaitu prime cost dan conversion cost (Mowen, 2011). Hal ini akan 

dijelaskan sebagai berikut: 

 a.   Biaya utama (Prime Cost), adalah gabungan antara biaya bahan baku 

langsung dan biaya tenaga kerja langsung ; 

 b.  Biaya konversi (Conversion Cost), adalah biaya yang digunakan untuk 

merubah bahan baku langsung menjadi produk selesai- biaya ini 
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merupakan gabungan antara biaya tenaga kerja langsung dan biaya 

overhead pabrik. 

Biaya non produksi adalah biaya yang tidak berhubungan dengan proses 

produksi, biasanya disebut dengan biaya komersial. Biaya ini dikelompokkan 

menjadi elemen: beban pemasaran, beban administrasi, beban keuangan 

(Mowen, 2011). 

2. Volume produksi 

Biaya dalam hubungannya dengan volume produksi dapat dikelompokkan 

menjadi elemen : 

a. Biaya variabel, yaitu biaya yang berubah sebanding dengan perubahan 

volume produksi dalam rentang relevan, tetapi secara perunit tetap. 

Contoh: perlengkapan, bahan bakar, peralatan kecil. 

b. Biaya tetap, yaitu biaya yang secara totalitas bersifat tetap dalam rentang 

relevan tertentu, tetapi secara per-unit berubah. Dengan kata lain, biaya 

tetap per-unit semakin kecil seiring dengan meningkatnya aktivitas dalam 

rentang yang relevan. Contoh: gaji eksekutif produksi,sewa.  

Biaya semi variabel, yaitu beberapa jenis biaya memiliki elemen biaya 

tetap dan biaya variabel. Misalnya saja,biaya listrik. Listrik yang digunakan 

untuk pencahayaan cenderung menjadi biaya tetap karena cahaya tetap 

diperlukan tanpa memperdulikan tingkat aktivitas, sementara listrik yang 

digunakan sebagai tenaga untuk mengoperasikan peralatan akan bervariasi 

bergantung pada penggunaan peralatan. Selain itu terdapat biaya semi tetap, 

yaitu biaya yang berubah dan volume secara bertahap. 
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a. Beban pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan apabila produk selesai 

dan siap dipasarkan ketangan konsumen. Contoh: beban iklan,promosi. 

b. Beban administrasi adalah biaya yang dikeluarkan dalam hubungan 

dengan kegiatan penentu kebijakan, pengarahan, pengawasan kegiatan 

perusahaan secara keseluruhan agar dapat berjalan efektif dan efisien. 

Contoh: gaji administrasi kantor,sewa kantor. 

c. Beban keuangan adalah biaya yang muncul dalam melaksanakan fungsi-

fungsi keuangan. Contoh: beban bunga. 

2.1.11 Sistem Perhitungan Biaya 

Mowen mendefinisikan “Cost of good sold is the cost of direct materials, direct 

labor, and overhead attached to the unit sold” (Mowen,2011). Untuk menghitung cost of 

good sold, hal pertama yang dilakukan adalah menentukan cost of goods manufactured. 

Cost of good manufactured diartikan sebagai total manufacturing cost of good yang telah 

selesai selama periode tersebut. 

Tabel 2. 3 

Perhitungan Cost Of Goods Manufactured 

COST OF GOODS MANUFACTURED TAHUN 2011 
PT. ASAHIMAS FLAT GLASS TBK 

STEP 
1 

Direct Materials :     
Beg. Inv. Dec 31, 2010 xxx   
Purchase of Materials xxx   
Cost of Materials Used xxx   
End. Inv. Dec 31, 2011 (xxx)   

Direct Materials Used   xxx 

STEP2 

Direct Labor   xxx 
MOH Cost :     
Beg. Inv. Dec 31, 2010 xxx   
Purchase or Used MOH xxx   
End. Inv. Dec 31, 2011 (xxx)   
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COST OF GOODS MANUFACTURED TAHUN 2011 
PT. ASAHIMAS FLAT GLASS TBK 

Total MOH Costs   xxx 

STEP3 

Manufacturing  Cost During 2011   xxx 
Beg. WIP. Dec 31, 2010   xxx 
End. WIP. Dec 31, 2011   (xxx) 
COST OF GOODS 
MANUFACTURED   xxx 

Sumber : (Horngren, 2012) 

Dalam penentuan biaya yang dikenakan dalam produk harus mengikuti alur 

biaya persediaan dan biaya periode saat itu, alur tersebut menjadi 4 langkah yaitu 

(Horngren, 2010): 

1. Cost of direct materials used in a year 

Bagian ini dimulai dari jumlah persediaan tahun lalu (beginning inventory) dan 

pembelian bahan baku setelah dijumlahkan, perusahaan harus tetap meninggalkan 

sebagian persediaannya (ending inventory) dengan cara dikurangi sehingga 

didapatkan hasil bahan baku terpakai tahun tersebut. 

2. Total manufacturing costs incurred in a year 

Hal tersebut didapatkan dari semua biaya langsung selain bahan baku dan biaya 

tidak langsung dalam perusahaan dalam setahun. 

3. Cost of goods manufactured 

Biaya produk yang selesai tetapi masih di dalam periode akuntansi atau periode 

berjalan. 
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Tabel 2. 4 

Perhitungan Cost Of Goods Sold 

COST OF GOODS SOLD TAHUN 2011 
PT. ASAHIMAS FLAT GLASS TBK 

STEP4 

Beg. Finish Goods Inv. Dec 31, 2010 xxx   
Cost of Goods Manufactured xxx   
Other Cost Of Sales xxx   
Purchase of Merchandise xxx   
Cost of Goods Avaible to Sale xxx   
End. Finish Goods Inv. Dec 31, 2011 (xxx)   

COST OF GOODS SOLD   xxx 
Sumber : (Horngren, 2012) 

4. Cost of goods sold 

Merupakan semua biaya produk dan persediaan barang akhir yang telah terjual ke 

pelanggan. 

2.1.12 Biaya Standar Bahan Baku 

Dalam pembelian bahan baku, manajemen perusahaan mempertimbangkan 

besaran kualitas dan kuantitas dalam pembelian bahan baku. Salah satu pertimbangan 

untuk mendapatkan kualitas dan kuantitas yang baik adalah biaya standar bahan baku 

tersebut, ada dua standar biaya dalam bahan baku yaitu harga standar bahan baku 

tersebut dan standar material yang terpakai. Dalam harga standar mengandung, (1) 

pengawasan kinerja dari pembelian dan pengaruhnya pada biaya material dan (2) 

pengukuran suatu efek yang terjadi pada naik-turunya harga material (Carter, 2002). 

Kesimpulan bahwa definisi efisiensi  biaya bagi perusahaan adalah bekerja 

secara produktif dan tepat sasaran dengan pengeluaran usaha dan biaya yang lebih kecil 

sehingga tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya (do the right thing). 
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2.1.13 Definisi Biaya Produksi 

Dalam aktivitas perusahaan pasti tidak lepas dari biaya produksi, karena hal ini 

adalah efek yang timbul bila memproses suatu barang jadi atau barang yang siap pakai. 

oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut maka seorang manajer perusahaan harus 

mampu membuat perencanaan dan pengendalian biaya terutama biaya produksi, karena 

biaya produksi merupakan faktor utama dalam pelaksanaan produksi perusahaan. Biaya 

produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi 

produk jadi yang siap untuk dijual, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung dan biaya overhead pabrik (Mowen, 2011). Biaya bahan baku merupakan biaya 

yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku yang akan diolah menjadi barang jadi 

dalam proses produksi. Biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk 

membayar tenaga kerja yang terlibat langsung dalam pengolahan bahan baku menjadi 

barang jadi dan biaya overhead pabrik, yaitu biaya yang dikeluarkan dalam proses 

produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya- biaya tersebut 

harus dikendalikan agar biaya produksi tidak melambung tinggi sehingga dapat terjadi 

efisiensi biaya produksi, pengendalian biaya produksi memerlukan patokan atau standar 

sebagai dasar yang dipakai sebagai tolok ukur terhadap pengendalian biaya produksi. 

Standar biaya (harga) menentukan berapa yang harus dibayar untuk setiap unit input, 

kuantitas aktual dan biaya aktual input kemudian dibandingkan dengan standar-standar 

ini (Carter, 2002). Maka, dalam perusahaan manufaktur, biaya standar per unit adalah 

jumlah biaya standar untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan 

manufacturing overhead. 
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2.1.14 Efisiensi Biaya Produksi 

Biaya produksi yang dipergunakan biasanya seringkali menyimpang dari biaya 

produksi yang dianggarkan, biasanya lebih besar atau bisa jadi lebih kecil dari biaya 

produksi yang sudah dianggarkan. perusahaan terus berusaha dalam mengelola biaya 

produksi secara optimal dan efisien agar biaya produksi lebih kecil dari biaya produksi 

yang dianggarkan sehingga perusahaan mencapai laba yang optimal.  

Efisiensi adalah hubungan antara aktifitas input dan output, biasanya jumlah 

biaya akan menunjukkan grafik turun yang memberikan bukti bahwa efisiensi meningkat 

(Carter, 2002). Tidak hanya grafik biaya yang turun, tetapi jika level output meencapai 

peningkatan target hal ini juga dapat disebut efisiensi (Horngren, 2012). 

 Efisiensi biaya produksi adalah hubungan perbandingan atau selisih  antara 

anggaran biaya produksi (input) dengan realisasi biaya produksi (output). Untuk 

mengetahui efisien atau tidaknya biaya produksi dilakukan dengan cara menghitung 

selisih antara anggaran biaya produksi dengan realisasi biaya produksinya. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Di dalam melakukan penelitian, peneliti perlu melakukan review literature atas 

penelitian terdahulu yang tema penelitiannya memiliki kaitan terhadap penelitian 

penulis. Review atas penelitian terdahulu dilakukan peneliti untuk mengetahui peristiwa 

dan hasil temuan yang dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya mengenai topik yang 

diangkat oleh peneliti. 

Review atas penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu review atas sistem just-in-

time dan efisiensi biaya produksi. 

Nasution (2004) melakukan penelitian dengan judul Just-In-Time Dan 

Perkembangannya Dalam Perusahaan Industri. Pada penelitian ini menguji JIT di dalam 
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perusahaan industri. Dengan objek perusahaan manufaktur yang berada di Indonesia. 

Penelitian ini menyatakan bahwa munculnya ide Just-In-Time (JIT) dimana hanya 

memproduksi apabila ada permintaan, yang berpengaruh dalam mengurangi pemborosan 

dalam skala besar, yaitu berupa perbaikan kualitas dan biaya produksi yang lebih rendah. 

Tujuan utama JIT adalah untuk meningkatkan laba dan posisi persaingan perusahaan 

yang dicapai melalui usaha pengendalian biaya, peningkatan kualitas, serta perbaikan 

kinerja pengiriman. 

Riyanto (2011) melakukan penelitian Analisis Efektivitas Penerapan Sistem 

Produksi Just In Time Pada Unit Perakitan dengan objek PT. Astra Daihatsu Motor. 

Penelitian ini menyatakan sistem produksi Just-In-Time yang diterapkan di PT. Astra 

Daihatsu Motor sudah berjalan baik dan efektif guna mewujudkan sistem produksi yang 

efisien dengan tingkat pemborosan yang minimum. Pelaksanaan tiga prinsip utama yaitu 

proses mengalir, penetapan pacu kerja (takt time), serta penggunaan sistem tarik telah 

menciptakan pelaksanaan Just-In-Time yang cukup ideal dan juga pelaksanaan Just-In-

Time yang efektif dapat dilihat dari berbagai indikator efektivitas berikut: orientasi biaya 

,output produksi, sistem pengiriman tepat waktu, periode pemberitahuan siklus 

komponen produksi, persediaan minimum, rata–rata penggunaan komponen produksi, 

penjadwalan produksi.  

Tumbel (2008) melakukan penelitian Penerapan Metode Just-In-Time Untuk 

Meningkatkan Efisiensi Biaya Bahan Baku Pada objek penelitian di PT. Anugerah Cipta 

Sejahtera. Penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan sistem just in time berpengaruh 

signifikan pada efektivitas biaya bahan baku, hal ini di buktikan selama menggunakan 

kebijakan tradisional, perusahaan mengalami kelebihan persediaan bahan baku, 

dikarenakan bahan baku yang ada terlalu banyak atau tidak sesuai dengan yang 

dibutuhkan oleh konsumen atau pemakaian, dan perusahaan belum menentukan 
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kebijakan yang tepat untuk mengendalikan persediaan tersebut. Dengan menggunakan 

sistem just-in-time pembelian dilakukan dalam jumlah yang kecil dan dengan 

pengiriman secara berkala, sehingga dapat  mengurangi atau menekan biaya 

penyimpanan sampai pada nol rupiah walaupun perusahaan harus mengeluarkan biaya 

tambahan untuk biaya kekurangan persediaan. 

Adeyemi (2010) melakukan penelitian Just-In-Time Production System (JITPS) 

in Developing Countries: The Nigerian Experience. Dengan objek perusahaan 

manufaktur yang berada di Nigeria. Penelitian ini menyatakan bahwa JIT dapat 

diterapkan di Negara berkembang seperti di Nigeria, Banyak perusahaan Nigeria yang 

memakai sistem JIT. Akan tetapi, masih banyak perusahaan kecil yang masih tidak 

menyadari betapa pentingnya sistem JIT dalam efisiensi biaya yang timbul akibat 

produktivitas perusahaan. Perlu adanya sosialisasi sistem JIT untuk perusahaan  kecil 

khususnya di Nigeria. 

Sharma, et al (2006) melakukan penelitian dengan judul  JIT in Warehousing 

Operations: An Analytical Study of Cement Industry. Penelitian ini menguji sistem 

produksi JIT di dalam manajemen pergudangan (warehousing). Penelitian ini 

menjelaskan bahwa sistem produksi JIT adalah sebuah konsep yang bagus dimana 

operasi dikelola sedemikian rupa sehingga material yang dibutuhkan dapat mencapai 

tujuan produksi sesuai ketentuan sehinggga tidak ada material yang tersisa dan dalam 

penyimpanannya, manajemen pergudangan sangat penting di industri semen, 

dikarenakan perusahaan sangat sulit untuk menyimpan persediaan semen jika 

pergudangan terbatas dengan banyaknya produksi. Hal tersebut menyebabkan 

perusahaan harus menetapkan sistem produksi JIT agar stok pergudangan tidak terbatas 

dan tak terjadi penambahan cost untuk penambahan sewa gudang. 

Analisis Penerapan..., Muhammad Reza Falah Triprabowo, Ak.-Ibs, 2013 



Supriatna (2012) melakukan penelitian Penerapan Sistem Just In Time Terhadap 

Efisiensi Biaya Produksi dengan objek Perusahaan M-02 Handicraft Manufacture. 

Penelitian ini menyatakan dengan menerapkan just in time, efisiensi biaya produksi pada 

perusahaan M-02 Handicraf Manufacture lebih tinggi dibandingkan dengan tidak 

menerapkan just-in-time. Hal ini dikarenakan adanya eliminasi biaya produksi seperti 

biaya pemesanan, penyimpanan, dan biaya pengerjaan kembali produk cacat/reject, dan 

juga terdapat perbedaan yang signifikan antara tidak menerapkan dan menerapkan sistem 

Just-In-Time pada perusahaan M-02 Handicraft Manufacture. Hal tersebut menunjukan 

bahwa adanya perbedaan antara tidak menerapkan dan menerapkan sistem Just-In-time 

terhadap efisiensi biaya produksi perusahaan, dimana efisiensi biaya produksi 

perusahaan jika menerapkan Just-In-time lebih tinggi dibandingkan dengan jika 

perusahaan tidak menerapkan just-in-time.  

Tabel 2. 5 

       Penelitian Terdahulu 

Peneliti & 

Tahun 

Variable 

Penelitian 

Objek 

penelitian 
Hasil Penelitian Research Gap 

Yunius 
Tumbel 
(2008) 

Penerapan 
metode 
Just-In-
Time untuk 
meningkat
kan 
efisiensi 
biaya 
bahan 
baku. 

PT. 
Anugrah 
Cipta 
Sejahtera 

penggunaan sistem just-in-
time berpengaruh signifikan 
pada efektivitas biaya 
bahan baku, hal ini di 
buktikan selama 
menggunakan kebijakan 
tradisional, perusahaan 
mengalami kelebihan 
persediaan bahan baku, 
dikarenakan bahan baku 
yang ada terlalu banyak 
atau tidak sesuai dengan 
yang dibutuhkan oleh 
konsumen atau pemakaian, 
dan perusahaan belum 
menentukan kebijakan yang 
tepat untuk mengendalikan 
persediaan tersebut 

1. Perbedaan objek penelitian 
dikarenakan setiap 
perusahaan mempunyai 
pertimbangan yang berbeda. 

2. Penelitian ini mempunyai 
keterbatasan JIT hanya pada 
bahan baku saja 

Analisis Penerapan..., Muhammad Reza Falah Triprabowo, Ak.-Ibs, 2013 



Peneliti & 

Tahun 

Variable 

Penelitian 

Objek 

penelitian 
Hasil Penelitian Research Gap 

Fahmi 
Natigor 

Nasution 
(2004) 

Just-In-
Time dan 
perkemban
gannya 
dalam 
perusahaan 
industri 

Perusahaan 
manufaktur 
yang 
berada di 
Indonesia 

munculnya ide Just-In-
Time (JIT) dimana hanya 
memproduksi apabila ada 
permintaan, yang 
berpengaruh dalam 
mengurangi pemborosan 
dalam skala besar, yaitu 
berupa perbaikan kualitas 
dan biaya produksi yang 
lebih rendah. Tujuan utama 
JIT adalah untuk 
meningkatkan laba dan  
posisi persaingan 
perusahaan yang dicapai 
melalui usaha pengendalian 
biaya, peningkatan kualitas, 
serta perbaikan kinerja 
pengiriman. 
 

1. Tidak melakukan analisa 
perbandingan efisiensi biaya 
antara sistem produksi 
tradisional (non-JIT) dan 
sistem produksi JIT. 
 

M. Bambang 
Riyanto 

(2011) 
 

Analisis 
Efektivitas 
Penerapan 
Sistem 
Produksi 
Just In 
Time Pada 
Unit 
Perakitan 

PT. Astra 
Daihatsu 
Motor. 

Di dalam perusahaan ini 
sudah terbukti bahwa 
penggunaan sistem 
produksi JIT lebih efektif 
dan efisien terhadap 
perakitan dan juga cost 
yang dikeluarkan 
perusahaan. 

1. Perbedaan objek penelitian 
karena setiap perusahaan 
mempunyai pertimbangan. 
Melihat keefektifitasan pada 
perusahaan 

2. Perbedaan objek penelitian 
karena setiap perusahaan 
mempunyai pertimbangan. 

3.  Melihat keefektifitasan 
sistem produksi just-in-time 
pada perusahaan otomotif 

S.L. Adeyemi 
(2010) 

Just-in-
time 

production 
system in 

developing 
countries 

perusahaan 
manufaktur 
yang 
berada di 
Nigeria 

Di Negara berkembang 
seperti di Nigeria, semua 
perusahaan besar telah 
memakai dan 
mensosialisasikan 
penerapan sistem produksi  
just-in-time. Tetapi 
perusahaan kecil kurang 
menyadari betapa 
pentingnya sistem produksi 
just-in-time guna untuk 
meningkatkan efisiensi 
biaya perusahaannya, maka 
perlu adanya sosialisasi 
sistem JIT untuk 
perusahaan  kecil 
khususnya di Nigeria 

1. Penelitian 
tersebut dilakukan di Negara 
berkembang yaitu Nigeria. 

2. Menjelaskan faktor yang 
menghambat aplikasi 
penerapan just-in-time di 
nigeria 

Ashu Sharma 
dan Ruchir 

JIT in 
Warehousi

Perusahaan 
industri 

Sistem produksi just-in-
time sangat dibutuhkan 

1. Penelitian ini meneliti 
perusahaan yang bergerak di 
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Peneliti & 

Tahun 

Variable 

Penelitian 

Objek 

penelitian 
Hasil Penelitian Research Gap 

Sharma 
(2006) 

ng 
Operations
: An 
Analytical 
Study of 
Cement 
Industry. 

semen di 
India 

perusahaan dikarenakan 
dapat menghemat 
pergudangan semen 
sehingga tidak ada cost 
yang keluar untuk 
menyewa pergudangan 
yang disebabkan kelebihan 
produksi bila tidak 
memakai sistem JIT. 

bidang industri semen di 
india 
 

Trina 
Puspitasari 
Supriatna 

(2012) 

Penerapan 
Sistem 
Just-In-
Time 
Terhadap 
Efisiensi 
Biaya 
Produksi 

Perusahaan 
M-02 
Handicraft 
Manufactur
e. 

1. Menjelaskan bahwa 
sistem JIT dapat 
mengeliminasi biaya 
produksi seperti biaya 
pemesanan, 
penyimpanan, dan biaya 
pengerjaan kembali 
produk cacat/reject 
sehingga dapat membuat 
efisiensi biaya dan 
efisiensi tersebut dapat 
dibandingkan dengan 
sistem non-JIT. 

2. Mendapatkan hasil 
perhitungan efisiensi 
biaya produksi antara JIT 
dan non-JIT, dan hasilnya 
efisiensi biaya JIT > non-
JIT 

1. Melihat efisiensi biaya  
produksi perusahaan setiap 
bulan. 

2. Menggunakan pengukuran T-
Test dengan hasil terjadi 
hubungan yang cukup kuat 
untuk efisiensi biaya 
produksi antara JIT dan non-
JIT. 

3. Menggunakan pengukuran 
regresi linier menunjukkan 
bahwa terdapat pengaruh 
antara penerapan JIT 
terhadap efisiensi biaya 
produksi. 
 

(Sumber : Peneliti) 

2.3    Rerangka Pemikiran 

Rerangka pemikiran dari penelitian ini dikembangkan peneliti atas dasar penelitian 

sebelumnya yang mengulas dampak dan analisa penerapan sistem produksi just-in-time 

terhadap efisiensi biaya produksi. Peneliti mengembangkan dasar penelitian sebelumnya 

tersebut dan diterapkan terhadap entitas yang tergolong ke dalam perusahaan 

manufaktur, dengan melakukan studi kasus PT. Asahimas Flat Glass Tbk. 
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Gambar 2. 1 

Rerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (sumber: peneliti) 

Bedasarkan rerangka penelitian diatas, peneliti mengambil data-data biaya 

pembelian bahan baku yang berhubungan dengan pembelian bahan baku perusahaan saat 

ini, baik melalui laporan keuangan per 31 Desember 2012 maupun wawancara langsung 

kepada staf keuangan atas data yang diinginkan. Sistem pembelian bahan baku yang saat 

ini dilakukan perusahaan adalah tidak menerapkan just-in-time purchasing, Kemudian 

data-data biaya pembelian bahan baku perusahaan ditransformasikan ke dalam 

pembelian secara just-in-time purchasing. 

Kemudian peneliti menganalisis efisiensi biaya pembelian bahan baku dengan 

mentransformasikan perhitungan penerapan pembelian bahan baku non just-in-time 

menjadi  just-in-time purchasing. Peneliti tidak hanya membandingkan hasil akhir atas 

efisiensi biaya saja, tetapi peneliti ingin mengetahui faktor-faktor dan hambatan apa saja 

yang menyebabkan perusahaan tidak menerapkan just-in-time purchasing dan resiko apa 

Data Biaya Pembelian Bahan Baku Perusahaan 
saat ini 

Analisis efisiensi biaya pembelian bahan baku 
perusahaan 

Menerapkan just-in-time purchasing (JIT 
Purchasing) dalam pembelian bahan baku 

Kesimpulan 
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saja bila perusahaan menerapkan just-in-time purchasing. Pada akhirnya dibuat 

kesimpulan dan saran atas keseluruhan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Objek Penelitian ini adalah PT. Asahimas Flat Glass Tbk. PT. Asahimas Flat 

Glass Tbk merupakan pelopor industry kaca di Indonesiadan  salah satu perusahaan 

manufaktur besar yang berada di Indonesia yang bergerak di bidang produsen kaca 

otomotif (automotive glass) dan kaca lembaran (flat glass) yang merupakan sebagian 

besar sahamnya dimiliki Asahi Glass Co.,Ltd. yaitu perusahaan kaca Jepang terkemuka 

di pasar dunia (43,86%) dan PT. Rodamas yang bergerak di bidang industri manufaktur 

(40,81%).  

PT. Asahimas Flat Glass Tbk yang berkantor pusat terletak di Ancol Barat, 

Jakarta Utara. Peneliti merencanakan kegiatan wawancara langsung dan praktek kerja 

lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2013 sampai dengan 17 April 2013. 

Wawancara langsung ini dilakukan untuk mendapatkan data yang diteliti dan praktek 

kerja lapangan untuk mengetahui kehidupan kerja dan jalannya proses produksi kaca 

tersebut serta menjalin hubungan jaringan dalam hal memudahkan akses data dan 

informasi terkait yang dibutuhkan. 

3.1.1 Sifat Penelitian 

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

study). Menurut Sekaran et al (2010:109) 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, 
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penelitian studi kasus mengupas secara dalam objek dan penelitian yang diteliti serta 

memberi solusi dari masalah yang dianalisa.  

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Jenis Data 

Dalam penelitian ini, jenis data yang butuhkan peneliti adalah  : 

1. Data primer: 

Menurut Sekaran et al (2010:180) data primer adalah data yang dikumpulkan 

peneliti secara langsung dari objek penelitian. Data primer ini dikumpulkan melalui : 

a. Wawancara (interview) menurut Sekaran et al (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 

produksi, keuangan, purchase & logistic dan direktur keuangan yang 

bertanggung jawab atas laporan biaya persediaan produk, perawatan, 

biaya angkut, dll. 

b. Laporan Keuangan, laporan keuangan yang dibutuhkan peneliti adalah 

laporan keuangan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan yang 

memuat mengenai informasi biaya yang terkait dengan biaya persediaan 

produk, perawatan, biaya angkut, dll. 

2. Data Sekunder: 

Menurut Sekaran et al  (2010:184) data sekunder adalah informasi yang 

dikumpulkan dari orang lain melalui sumber data diluar penelitian, data sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman perhitungan sistem produksi just-in-time 
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yang disajikan di dalam buku Cost Accounting (Horngren, 2012) dan buku Akuntansi 

Biaya (Mursyidi, 2012). 

3.2.2 Tehnik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan tehnik pengumpulan data sebagai 

berikut, (Sunyoto, 2011)  : 

1. Observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan 

pengamatan secara cermat dan sistematika secara langsung dalam objek 

penelitian. 

2. Wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengadakan 

wawacara kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap perusahaan. 

3. Kepustakaan. Kepustakaan adalah pencarian data dari sumber buku atau literature 

lainya. 

3. 3 Metode Analisis Data 

Berdasarkan jenis penelitian, maka metode analisis data yang tepat untuk 

penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Menurut Sekaran et al (2010) adalah penelitian 

yang menggambarkan karakteristik variable yang di uji dalam penelitian. Karena 

penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, maka penelitian ini akan menganalisa lebih 

dalam mengenai gambaran variable penelitian. 

3.3.1 Metode Analisis Aspek Kualitatif 

Dalam menganalisis aspek kualitatif, penulis akan melakukan pengelompokan 

terhadap informasi yang diperoleh berdasarkan aspek penerapan sistem produksi just-in-

time yang terdiri dari : 
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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, aspek kualitatif terdiri dari : 

- Analisis tehnik produksi, dilakukan dengan menganalisis proses produksi 

barang dan lokasi usaha (pabrik). 

- Analisis tehnik pembelian bahan baku, dilakukan dengan menganalisis 

terhadap sumber bahan baku untuk proses produksi. 

- Analisis Aspek manajemen, dilakukan analisis terhadap faktor-faktor resiko 

yang timbul pada proses produksi, 

3. Setelah analisis aspek kualitatif dilakukan, maka akan diberikan kesimpulan atas 

hasil yang diperoleh penulis dan memberikan rekomendasi atau keputusan bahwa 

penerapan just-in-time purchasing  sebaiknya dilakukan. 

3.3.2   Metode Analisis Aspek Kuantitatif 

Dalam menganalisis aspek kualitatif,peneliti akan melakukan beberapa tahap 

analisis data keuangan yang didapat berdasarkan wawancara dan laporan keuangan yang 

meliputi: 

1. Melakukan analisis data pada hasil wawancara seperti data persentase besar 

bahan baku pada kaca, harga masing-masing bahan baku kaca per ton, jumlah 

order  masing-masing bahan baku dalam setahun, jumlah safety stock dalam 

sekali order, biaya stockout bahan baku dan data pada laporan keuangan untuk 

mendapati rincian dalam menetapkan COGS dan COGM. 
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2. Menghitung dan menganalisis hasil COGS dan COGM sesuai dengan laporan 

keuangan untuk mendapatkan total biaya produksi kaca yang hanya dilakukan 

pada tahun 2012. 

3. Menghitung dan menganalisis besaran jumlah kebutuhan material bahan baku 

yang digunakan perusahaan pada tahun 2012 dan besaran order dalam setahun. 

4. Menghitung besarnya economic order quantity (EOQ) dalam mengorder bahan 

baku agar terciptanya biaya relevan saat order bahan baku. 

5. Menghitung besar biaya pembelian bahan baku yang dilakukan perusahaan dalam 

pembelian bahan baku pada masing-masing bahan baku seperti pasir silica, 

dolomite, feldspar, soda ash dan salt cake. 

6. Menghitung besar biaya pembelian bahan baku yang didapat apabila pembelian 

bahan baku yang dilakukan perusahaan saat ini ditransformasikan kedalam sistem 

just-in-time purchasing dalam pembelian bahan baku secara just-in-time pada 

masing-masing bahan baku seperti pasir silica, dolomite, feldspar, soda ash dan 

salt cake. 

7. Menghitung dan menetapkan selisih keuntungan (favorable) atau kerugian 

(unfavorable) dari transformasi pembelian bahan baku tersebut dan rekomendasi 

atau keputusan bahwa penerapan just-in-time purchasing sebaiknya dilakukan. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

PT. Asahimas Flat Glass Tbk. mulai berdiri pada tanggal 7 Oktober 1971. Pada 

mulanya pabrik ini berstatus sebagai PMA atau sering disebut dengan Penanaman Modal 

Asing yang merupakan hasil kerja sama antara PT.Rodamas dari Indonesia dengan 

Asahi Glass Co.Ltd dari Jepang. PT.Asahimas Flat Glass,Tbk. merupakan pabrik kaca 

lembaran pertama (Glass Pioneer) di Indonesia yang terletak di Jalan Ancol IX no.5, 

Ancol Barat, Jakarta Utara. 

 Produk-produk yang dihasilkan PT. Asahimas Flat Glass Tbk.  adalah kaca 

pengaman (Safety Glass) yang diproduksi pada tahun 1976 dengan kapasitas produksi 

sebesar 1.350.00 m2/tahun, dan cermin (mirror) yang dihasilkan sejak Januari 1986 

dengan kapasitas produksi sebesar 1.200.000 m2/tahun. Pabrik yang terdapat di Jakarta 

ini merupakan main factory  / pabrik utama dengan luas area sebesar 45 hektar dan 

jumlah karyawan 2200 orang. 

Pada saat pertama kali pabrik dibangun, pabrik ini hanya memiliki satu buah 

tungku saja dan mulai menghasilkan kaca pertama kali pada tanggal 26 April 1973. 

Tungku (Furnace) pertama tersebut diberi nama tungku F-1. Namun karena banyaknya 

permintaan pasar, didirikanlah tungku kedua (F-2) pada tahun 1977. Pada tungku 

pertama (F-1) dan tungku kedua (F-2) masih digunakan Fourcault Process. Fourcault 

Process merupakan teknik pembuatan kaca dimana kaca lembaran dibuat dengan cara 

menarik molten glass ke atas. Kekurangan dari proses ini tidak efisien, karena 
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menyebabkan kaca bergelombang sehingga proses ini tidak digunakan lagi. Akhirnya, 

PT. Asahimas Flat Glass Tbk. mulai membangun tungku ke-tiga (F-3) pada bulan April 

1981 dan baru berproduksi bulan Januari 1983. Pada tungku ketiga ini diterapkan proses 

pembuatan kaca dengan metode Float Process atau proses pengambangan kaca diatas 

cairan timah. 

Gambar 4. 1 

Alur Proses Produksi Pembuatan Kaca lembaran 

Sumber : PT. Asahimas Flat Glass Tbk 

Untuk meningkatkan kapasitas produksi, maka tungku terakhir atau ke-empat (F-

4) yang menggunakan proses yang sama dengan tungku ketiga dibangun pada Oktober 

1990. Produksi pertama kali tungku ke-empat dilakukan pada Pebruari 1993. Produksi 

kaca utama yang dihasilkan untuk tangki ke-empat ini adalah jenis kaca Stopsol (termask 

kedalam kaca reflektif). Kapasitas produksi untuk tungku F-3 dan F-4 sangat besar, yaitu 

570.000 ton/tahun. Dan karena teknologi yang digunakan pada tungku F-1 dan F-2 

dianggap sudah ketinggalan jaman, maka baik tungku F-1 maupun tungku F-2 tidak 

digunakan lagi dan dijadikan gudang penyimpanan. 

PT. Asahimas Flat Glass Tbk. membangun 2 (dua) buah pabrik berikutnya yang 

terletak di Sidoarjo dan Cikampek. Pabrik yang berada di Sidoarjo ini memiliki 2 (dua) 
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tungku, yaitu tungku A-1 dan A-2 dengan kapasitas produksi untuk tungku A-1 dan A-2 

sebesar 300.000 ton/tahun serta proses yang digunakan adalah Float Process. Pabrik 

yang berada di Sidoarjo ini, mempunyai luas area sebesar 50 hektar dengan jumlah 

karyawan sekitar 1.000 orang. Tungku A-1 dibangun pada Juni 1985 dan memulai 

produksi Maret 1987. Sedangkan tungku A-1 dibangun pada Juni 1985 dan memulai 

produksi Juli 1997. Pabrik yang berada di Cikampek khususnya untuk memproduksi 

kaca pengaman (Safety Glass). Pabrik ini dibangun pada Maret 1997 dan baru mulai 

produksi pada Februari 1998. 

4.1.2 Struktur Organisasi  PT. Asahimas Flat Glass Tbk 

Bedasarkan struktur organisasi dapat terlihatbahwa jenis struktur pada PT. 

Asahimas Flat Glass Tbk. mengacu pada struktur unit bisnis yaitu kekuasaan tertinggi 

ada pada Dewan Komisaris yang bertugas mengawasi atas kebijakan para Dewan Direksi 

dalam menjalankan usaha PT. Asahimas Flat Glass Tbk. dalam menjalankan tugasnya, 

Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Eksekutif, Komite Manajemen Risiko dan 

Asuransi, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Kepatuhan, dan yang terutama 

adalah  Komite Audit.  

Dewan  Direksi bertugas mengawasi para jajaran manajemen yang di 

pertanggung-jawabkan kepada Dewan Komisaris atas usaha dan prospek kerja PT. 

Asahimas Flat Glass Tbk. Dewan Direksi mengawasi jajaran manajemen yang terbagi 3 

yaitu Flat Glass General Division, Coorporate dan Automotive Glass General Division 

yang masing-masing mempunyai subdivision masing-masing. 

Flat Glass General Division adalah divisi perusahaan yang memproduksi kaca 

lembaran seperti Indoflot, Panasap, Indofigur, Stopsol, dan Danta Prima dengan 

pabrikasi yang terletak di Jakarta dan Sidoarjo yang membawahi 5 bagian yaitu, 
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Purchase and Logistics Center yang bertugas menangani pembelian bahan baku dan 

pengantaran bahan baku sampai ke pabrikasi pembuatan kaca, Enginnering Center yang 

bertugas menangani peralatan berat atau mesin-mesin yang digunakan dalam proses 

produksi, Supply Quality Management Center (ESQM) yang menangani pengecekan 

standar pabrikasi dari hasil produksi yang dilakukan oleh pabrikasi, Sales and Marketing 

center yang menangani penjualan dan pemasaran perusahaan kepada konsumen yang 

berusaha menarik minat para konsumen dan menyebabkan kenaikan penjualan, 

Production and Coordination Center yang menangani jalannya proses produksi 

perusahaan dari raw material sampai pada cost of good sold atau barang jadi. 

Automotive Glass General Production adalah divisi perusahaan yang 

memproduksi kaca pengaman seperti Temperlite, Zonelite dan Lamisafe untuk 

kendaraan bermotor seperti mobil, kereta api, kapal laut, pesawat udara,tangki air, 

aquarium berukuran besar, kaca tahan peluru dengan pabrikasi yang terletak di 

Cikampek yang membawahi Sales and Marketing center yang menangani penjualan dan 

pemasaran perusahaan kepada konsumen yang berusaha menarik minat para konsumen 

dan menyebabkan kenaikan penjualan pada kaca pengaman. 

Corporate adalah divisi yang menangani proses operasional perusahaan yang 

membawahi 6 bagian yaitu, Corporate Affairs/ Corporate Secretary yang menangani 

masalah hubungan masyarakat yang dilakukan perusahaan kepada pihak pemegang 

saham maupun pihak publik, Corporate MIS yang menangani system terkomputerisasi 

pada perusahaan agar dapat memudahkan dan menaikkan kinerja karyawan, Corporate 

Control and Finance yang menangani pengendalian keuangan perusahaan agar tidak 

melewati budget yang di tetapkan bedasarkan estimasi target produksi. 
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Gambar 4. 2 

Struktur Organisasi (Unit Bisnis) PT. Asahimas Flat Glass Tbk 

Sumber: PT. Asahimas Flat Glass 

Corporate Administration menangani kemudahan operasional jalannya 

perusahaan atas aktivitas perusahaan, HSE Coordination menangani lingkungan dan 

kesehatan kerja para karyawan PT. Asahimas Flat Glass Tbk. agar karyawan tetap terus 

beraktivitas dan produktif, Training Monozukuri Center menangani pendidikan dan 

pelatihan calon karyawan maupun tour dalam proses kerja PT. Asahimas Flat Glass Tbk. 
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4.1.3 Visi, Misi dan Kebijakan Mutu Perusahaan PT. Asahimas Flat Glass Tbk.  

Visi dari PT. Asahimas Flat Glass Tbk. adalah “To be a respectable 

manufacturer and global supplier of glass and related product” yang artinya menjadi 

produsen manufaktur yang disegani dan pemasok global untuk kaca dan produk yang 

terkait. Sedangkan untuk mencapai visi tersebut, perusahaan harus menerapkan misi “To 

build the world a better place for living” yang terjemahannya membangun dunia 

menjadi tempat hidup yang lebih baik. Demi terciptanya visi dan misi yang ditetapkan 

PT. Asahimas Flat Glass Tbk., maka perusahaan membuat kebijakan mutu (quality 

policy) yang isinya “always learn from customer feedback and CS mindset, we strive to 

achieve customers satisfaction”yang kira-kira artinya selalu belajar dari masukan dan 

pola pikir memuaskan pelanggan, kita berusaha keras untuk mencapai kepuasan 

pelanggan. 

4.1.4 Proses Produksi Kaca Secara Umum Pada PT. Asahimas Flat Glass Tbk. 

Float Process merupakan proses pembuatan kaca yang digunakan PT. Asahimas 

Flat Glass Tbk. untuk menghasilkan lembaran kaca yang permukaannya rata karena 

tercetak diatas permukaan timah, dimana proses itu terdiri dari : 

1. Tahap Mixing 

Tahap ini merupakan tahap permulaan, dimana bahan baku yang akan 

digunakan dalam pembuatan kaca dicampur dalam mixer dengan perbandingan 

tertentu sesuai hasil yang diinginkan perusahaan ataupun pihak pemesan kaca 

2. Tahap Melting 

Bahan-bahan baku untuk kaca batch (gabungan bahan baku alami seperti 

silica sand, dolomite, feldspar, soda ash, sodium sulfat, AlO4 dan pewarna untuk 

kaca) dan cullet  (beling atau pecahan kaca yang disortir) yang telah dicampur 
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dimasukkan ke dalam furnace melter menggunakan pan feeder untuk dilebur 

pada suhu 14000C-17000C dimana furnace atau tungku tempat peleburan 

diaktifkan nonstop atau tanpa berhenti, dikarenakan proses pengaktian tungku 

memakan waktu satu bulan untuk mendapatkan suhu yang ideal. 

3. Tahap Drawing 

Tahap ini merupakan tahap pembentukan kaca, dimana hasil leburan kaca 

/ molten glass dari furnace akan dialirkan dan diambangkan diatas bak berisi 

timah cari atau dikenal dengan metal bath. Pada metal bath, molten glass akan 

menjadi elastis (ribbon). Pada proses pembentukkan kaca, kaca akan dibentuk 

lebarnya dan ketebalan yang biasanya antara range 2 – 19 milimeter. 

4. Tahap Anneling dan Cooling 

Kaca yang terbentuk pada proses drawing akan keluar dari metal bath 

masih berada pada suhu yang tinggi yaitu sekitar 6000C -8000C, oleh karena itu 

kaca perlu didinginkan. Proses pendinginan kaca terjadi pada bagian lehr. 

Dibagian lehr, kaca akan mengalami proses pendinginan. Proses yang terjadi 

adalah annealing dan cooling. Pada proses annealing, kaca akan didinginkan 

secara bertahap dengan cara menghisap udara panas yang terdapat didalam kaca. 

Sedangkan cooling merupakan proses pendinginan secara drastis. 

5. Tahap Cutting 

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam pembuatan kaca. Kaca yang telah 

dingin akan keluar dari lehr, kaca ini kemudian akan dicuci dengan air yang 

memiliki beda temperatur dengan kaca sebesar 200C, kemudian dibilas dengan 

rinse water dan kemudian dikeringkan, lalu kaca akan diberi lapisan bahan kimia. 

Bahan kimia yang digunakan yaitu ZnSO4, Citric Acid, dan Methyl Etil Amine. 

Tujuan dari pelapisan bahan kimia ini adalah untuk memperkuat permukaan kaca 
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dari goresan dan perubahan lingkungan (tidak mengalami lumutan, jamur dan 

sebagainya). Setelah itu, kaca akan dipotong sesuai dengan ukuran yang diminta 

oleh konsumen. Lalu kaca diarahkan kepada line khusus sesuai pesanan atau 

produksi dan dikirim atau disimpan digudang. 

Gambar 4. 3 

Proses Produksi Kaca Lembaran 

 

 

 

 

 

             Normal  14000C-17000C         6000C         6000C - 1000C       700C 

Sumber : PT. Asahimas Flat Glass Tbk 

4.1.5 Kegiatan PT. Asahimas Flat Glass Tbk. 

PT. Asahimas Flat Glass Tbk.  bergerak dalam dua bidang produksi dalam sektor 

industri kaca. Namun PT. Asahimas Flat Glass Tbk. memproduksi Flat Glass lebih 

banyak karena pemesanan untuk gedung, cermin, hotel dan gedung yang bersifat 

komersial dengan luas kaca yang lebih besar dibanding Automotive Glas. Kedua bidang 

produksi sebagai berikut : 
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1. Bidang produksi kaca lembaran (Flat Glass) 

Dalam bidang ini kaca lembaran merupakan produk hilir yang digunakan untuk 

kontruksi bangunan seperti panil kaca untuk gedung bertingkat dan keperluan 

arsitektur, baik untuk interior maupun eksterior, serta juga digunakan sebagai 

bahan baku cermin dan kaca pengaman (automotive). Hasil-hasil produksi pada 

kaca lembaran sebagai berikut : 

a) Indoflot 

Merupakan kaca lembaran hasil proses pengambangan dengan permukaan 

rata, jernih, dan bebas distorsi yang menghasilkan tingkat tembus pandang 

yang sempurna. Digunakan untuk bangunan, rumah, perkantoran, dinding 

dekorasi, akuarium, dll. 

b) Panasap 

Merupakan kaca indoflot yang berwarna yang proses pewarnaannya dengan 

cara penambahan sedikit logam pewarna seperti cobalt, besi, selenium, dan 

lain-lain pada bahan baku kaca. Dengan adanya pewarna, kaca panasap dapat 

menyerap paas matahari sampai 55%. Digunakan untuk bangunan bertingkat 

tinggi, jendela, dekorasi, dll. 

c) Indofigur 

Merupakan Kaca yang mempunai pola tertentu, pembuatan ini dengan cara 

cairan kaca dialirka pada sepasang roll dengan satu rol memiliki pola 

tertentu. Digunakan untuk hotel, rumah, hiasan, lampu, dll yang 

membutuhkan unsur dekorasi tinggi. 

d) Stopsol 

Merupakan kaca yang dilapisi dengan pelapis transparan tipis dari oksida 

logam (sebagai laisan pemantul), mampu menahan pantulan cahaya sinar 
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matahari dan panas serta memberikan kesan mewah. Digunakan untuk 

jendela, dinding kaca yang mengharapkan dapat berpenampilan mewah. 

e) Danta Prima 

Merupakan kaca cermin yang terbuat dari kaca lembaran  berkualitas tinggi 

melalui proses pelapisan perak dan perlindungan ganda dengan pelapisan 

tembaga dan cat. Kaca ini dapat memberikan daya pantul dan member kesan 

perluasan ruangan. 

2. Bidang produksi kaca pengaman (Automotive Glass) 

Merupakan kaca yang bila pecah tidak akan membahayakan atau melukai tubuh 

manusia dengan parah seperti kaca biasa. Kaca ini pada umumnya dipakai pada 

kendaraan bermotor seperti mobil, bus, kereta api, kapal laut, pesawat 

udara,tangki air, aquarium berukuran besar, kaca tahan peluru. Hasil-hasil 

produksi pada kaca pengaman sebagai berikut : 

a) Temperlite dan Zonelite 

Temperlite merupakan kaca pengaman diperkeras dengan cara memanaskan 

kaca lembaran biasa hingga mencapai tempratur sekitar 700° celcius dan 

kemudian didinginkan mendadak dengan cara menyemprotkan udara secara 

merata pada  permukaan kaca. Keunggulan temperlite, kekuatannya mampu 

mencapai 3-5 kali pada kekuatan kaca biasa dan apabila pecah, pecahannya 

jauh lebih kecil dari kaca biasa sehingga cukup aman bagi tubuh manusia. 

Digunakan untuk lift kaca, dinding kaca, pintu bebas rangka dan batas tangga 

berjalan. 

b) Zonelite 

Zonelite merupakan kaca pengaman diperkeras dengan cara memanaskan 

kaca lembaran biasa hingga mencapai temperatur sekitar 700° celcius dan 
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kemudian didinginkan mendadak dengan cara menyemprotkan udara 

pendingin yang berbeda pada bagian tengah kaca. Keunggulan zonelite, 

kekuatannya mampu mencapai 3-5 kali pada kekuatan kaca biasa dan apabila 

pecah, pecahannya jauh lebih kecil dari kaca biasa sehingga cukup aman bagi 

tubuh manusia. Digunakan untuk kaca samping, kaca belakang kendaraan 

bermotor, furniture dan dekorasi meja kaca serta lemari kaca panjang. 

c) Lamisafe 

Merupakan kaca dengan tingkat keamanan dan perlindungan yang tinggi 

terhadap penghuni. Jika sesuatu menyebabkan kaca pecah, maka kaca 

lamisafe ini tak akan berhamburan tapi hanya retak dan tak mudah tembus. 

Terdiri dari komposisi satu lembaran polyvinyl butyral (PVB) yang disatukan 

melalui pemanasan dan pada akhirnya kaca tersebut dimasukkan kedalam 

autoclave. Keunggulan lamisafe adalah pecahan kaca tak akan jatuh atau 

berhamburan, namun tetap melekat pada filmnya dan kaca tetap terpasang 

pada rangkanya. Digunakan untuk kaca depan mobil, bus, pesawat, kereta 

api, kapal laut, tangki air, akuarium besar, kaca tahan peluru dll. 

4.1.6 Bahan Baku yang Dipakai PT. Asahimas Flat Glass Tbk 

1. Silica Sand 

Silica Sand atau Pasir Kuarsa (SiO2) merupakan bahan tambang yang diperoleh 

dari pulau Biliton, Sumatera Utara. Penggunaan Pasir Kuarsa diperkirakan kurang 

lebih 250.000 ton per tahun. 

2. Soda Ash 

Soda Ash  (Na2SO3) merupakan bahan baku kimia yang digunakan perusahaan 

soda ash bertujuan untuk menurunkan titik lebur, mempermudah pembersihan 
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gelembung dan mengoksidasi besi yang pemakaiannya kurang lebih 75.000 ton 

pertahun. Kebutuhan bahan baku ini diperoleh dari Amerika Serikat. 

3. Dolomite 

Dolomite (CaCO3.MgCO3) adalah bahan baku yang dihasilkan dari hasil 

tambang. Penggunaan dolomite sangat penting karena dapat mempermudah 

peleburan (menurunkan temperature peleburan) dan modifikasi sifat dari kaca. 

Penggunaannya kurang lebih 80.000 ton pertahun. Saat ini bahan baku 100% 

didatangkan dari Tuban, Jawa Timur. 

4. Feldspar 

Feldspar (AlO4) merupakan bahan baku yang diperoleh dari hasil tambang, 

penggunaanya kurang lebih 32.500 ton pertahun yang berfungsi untuk 

meningkatkan elastisitas dan kekuatan kaca terhadap lingkungan. Pengadaan 

barang ini 100% diambil dari dalam negeri seperti Tangerang, Blitar dan 

Rembang. 

5. Salt Cake 

Salt Cake (Na2SO4) merupakan bahan baku kimia. Penggunaanya kurang lebih 

2.500 ton pertahun berfungsi untuk memperbaiki kualitas kaca. Pengadaan barang 

ini dipenuhi dari Purwakarta. 

6. Pewarna (Blue Dust, Cobalt Oxide, dan Nickel Oxide) 

Ketiga bahan ini merupakan bahan pewarna pada kaca. Untuk kaca warna biru, 

digunakan campuran Blue Dust dan Cobalt Oxide. Bahan-bahan pewarna ini 

digunakan dalam jumlah yang sedikit untuk pembuatan kaca. 
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4.1.7 Wilayah Kerja PT. Asahimas Flat Glass Tbk 

Wilayah kerja PT. Asahimas Flat Glass Tbk. terdiri atas tiga tempat, dimana 

semuanya terletak di pulau Jawa, Indonesia yaitu Jakarta, Cikampek, dan Sidoarjo. 

Berikut adalah daftar tempat produksi PT. Asahimas Flat Glass Tbk : 

1. Kantor Pusat dan Pabrik di Jakarta 

Jl. Ancol IX/5, Ancol Barat, Jakarta Utara 14430, Indonesia.  

Tel : (62-21) 690 4041 (8 lines) Fax : (62-21) 691 8820, 690 4705 

2. Kantor dan Pabrik di Cikampek  

Bukit Indah Industrial Park, Sektor IA Blok J-L Cikampek Jawa Barat, Indonesia  

Tel : (62-264) 351 711 (hunting) Fax : (62-264) 351 7101. 

3. Kantor dan Pabrik di Sidoarjo  

Desa Tanjung Sari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo 61257, Jawa Timur, 

Indonesia  

Tel : (62-31) 788 2383, 788 2135 Fax : (62-31) 788 2842, 788 2149 

4.2 Deskripsi Data  

4.2.1 Biaya Produksi Perusahaan 

Biaya produksi yang berhubungan langsung dengan transformasi untuk 

penerapan sistem just-in-time ada tiga bagian yaitu pada saat pembelian bahan baku, 

pada saat produksi, pada saat penjualan. Ketiga hal tersebut akan dijelaskan berikut ini : 

1. Pembelian Bahan Baku (Just-in-Time Purchasing) 

Pembelian bahan baku yang dilakukan PT. Asahimas Flat Glass Tbk merupakan 

pembelian sumber bahan-bahan yang akan didayakan untuk proses produksi untuk 

pembuatan kaca. Quality Management (QM) pada PT. Asahimas Flat Glass  menetapkan 

standar kualitas dan kuantitas dalam pembelian bahan baku untuk mendapatkan produksi 

kaca yang baik yang didukung dari penyuplai bahan baku yang dipercaya dan kualitas 
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bagus. Perusahaan tersebut telah mengukur dan menetapkan safety stock (persediaan 

pengaman) pada bahan baku setiap bulan agar tidak terjadi gap dan hambatan dalam 

proses produksi saat terjadi hambatan didalam pengiriman bahan baku keperusahaan 

(freight-in).  

Perusahaan lebih memilih safety stock karena tidak ingin mengambil resiko yang 

terlalu besar dikarenakan perusahaaan tidak memenuhi atau kekurangan bahan baku dari 

proporsi yang telah ditetapkan dalam produksi sehingga dapat menyebabkan gangguan 

pada saat proses produksi dan target penjualan dan mengganggu kuantitas dan kualitas 

produk kaca tersebut. Perusahaan lebih mementingkan kepuasan konsumen dengan cara 

mengurangi resiko yang dapat mengganggu proses produksi.  

Safety stock perusahaan adalah persediaan tambahan yang diadakan perusahaan 

untuk melindungi dan menjaga kemungkinan terjadi kekurangan bahan baku yang 

diperlukan yang dapat menyebabkan timbulnya stockou costt. Stockout cost dapat 

disebabkan oleh adanya penggunaan bahan baku yang lebih besar dari perkiraan semula 

atau adanya keterlambatan bahan baku yang dipesan. Dengan adanya safety stock, 

perusahaan dapat mengurangi stock out cost bagi perusahaan tetapi menaikkan biaya 

pergudangan dan perawatan bagi perusahaan. 

2. Proses Produksi 

PT. Asahimas Flat Glass Tbk dapat memproduksi dengan estimasi penjualan 

bedasarkan tahun sebelumnya dengan melihat faktor-faktor sosial, ekonomi dan budaya 

serta  menggunakan metode job costing atau bedasarkan pesanan, pihak ketiga dapat 

memesan jenis produk kaca yang di inginkan dan estimasi penjualan bedasarkan tahun 

sebelumnya.   

Perusahaan mempunyai 4 tempat produksi atau biasa yang disebut furnace 

(cerobong) yang terletak di Jakarta (2 Furnace) dan Sidoarjo (2 Furnace) yang masing-
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masing furnace dapat produksi maksimal sampai 500 ton hasil kaca dalam satu kali 

produksi.  

Dalam produksi, biaya overhead yang di bebankan termasuk didalam biaya 

pendukung produksi seperti Natural Gas (NG) sebagai bahan bakar mesin untuk 

melelehkan campuran bahan baku sampai suhu 14000-17000  C, dalam setahun rata-rata 

penggunaan NG sampai 36M/tahun atau rata-rata 3M/bulan. Selain NG, bahan 

pendukung dalam proses produksi tersebut adalah Nitrogen (N2) yang berfungsi sebagai 

zat yang menaikkan tekanan didalam mesin sehingga O2 tidak dapat masuk kedalam 

mesin yang dapat menyebabkan cacat produksi. Zat N2 juga berfungsi untuk 

mendinginkan instrumen-intrumen elektronik yang terdapat pada mesin-mesin 

dikarekana mesin-mesin tersebut berproduksi dengan suhu tinggi, rata-rata penggunaan 

N2 adalah 6,7M/ tahun atau berkisar 558 juta/bulan. Purchase umum seperti kabel, alat 

dan bahan pendukung diestimasikan 5% dari seluruh total purchase. 

3. Proses Penjualan 

Didalam penjualan, PT Asahimas Flat Glass Tbk sudah terdapat konsumen tetap 

baik dalam negeri (lokal) maupun luar negeri. Seperti terdapat dilaporan keuangan 

perusahaan tahun 2012, hasil penjualan produksi kaca lembaran di ekspor langsung ke 

luar negeri seperti Singapura, Jepang, India, Filipina, China dan Eropa.  

Perusahaan juga menjual hasil produksi kaca tersebut di dalam negeri seperti PT. 

Rodamas, Perusahaan konstruksi perumahan dan pergedungan, Perusahaan konstruksi 

pembangunan kota mandiri dan retail agen-agen yang menjual kembali. 

Bedasarkan penjelasan diatas peneliti memfokuskan transformasi just-in-time 

hanya kepada pembelian dan produksi yang berada di Jakarta saja (2 furnace) dan tidak 

memfokuskan pada direct labor dalam produksi. 
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4.2.2 Data Perusahaan 

PT. Asahimas Flat Glass dalam produksinya dapat menerapkan metode 

bedasarkan pesanan (job costing) yaitu perusahaan  menerima pesanan dari perusahaan 

lain (pihak berelasi) dan  konsumen sehingga perusahaan dapat tetap memproduksi 

sesuai dengan kualitas dan kuantitas standar atas quality management yang diterapkan 

perusahaan.  

Dalam proses produksi, perusahaan mengawali produksi dengan pembelian raw 

material. Pembelian  raw material dalam perusahaan bedasarkan jumlah estimasi 

produksi selama satu bulan dan waktu pengiriman tidak melewati pengukuran safety 

stock yang ditetapkan perusahaan. Pengukuran safety stock yang ditetapkan perusahaan 

dapat bedasarkan darimana bahan baku tersebut berasal, kebutuhan bahan baku dalam 

sekali order dan hambatan-hambatan dalam pengiriman bahan baku tersebut sehingga 

ditetapkannya stok pengaman yang dapat mengurangi hambatan produksi yang dapat 

menyebabkan timbulnya stockout cost atau biaya atas kekurangan bahan baku untuk 

keperluan produksi. 

     Tabel 4. 1 

Pembelian Bahan Baku Perusahaan Pabrik di Jakarta 

Komponen Silica Sand Dolomite Feldspar Salt cake  Soda Ash 

Asal Raw 
material 

Bangka 
Belitung 

Tuban, Jawa 
Timur Pati, Jawa tengah SPV, Purwakarta Amerika 

Harga beli 
perusahaan Rp 400.000/Ton Rp480.000/Ton Rp440.000/Ton $ 200/Ton Rp4.500.000/Ton 

Alokasi biaya                         
(RM : Freight-In) (55 : 45) (70 : 30) (60:40) (70:30) (60:40) 

Pembelian 
perorder 15.737Ton 4.966 Ton 471 Ton 262 Ton 4.705 Ton 

Jarak Pemesanan 1 bulan 1 bulan 1 bulan 1 bulan 1 bulan 

Safety Stock 15.000 Ton 4.800 Ton 455 Ton 250 Ton 4000-7000 Ton 

Hambatan 

Cuaca, 
gangguan laut, 
antrian 
pelabuhan 

Hujan, sumber 
dari gunung 

hujan, sumber 
dari bebatuan 
gunung 

banyak 
pemesanan dari 
perusahaan lain 

krisis Eropa - 
Amerika, laut.  
L/C 

Sumber : PT. Asahimas Flat Glass Tbk 
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Bedasarkan table diatas, perusahaan mengestimasikan pembelian bahan baku 

sebesar 15.737 ton silica sand, 4.966 ton dolomite, 471 ton feldspar, 261 ton salt cake 

dan 4.705 ton soda ash. Pembelian tersebut dibeli dari perusahaan lain yang mempunyai 

barang yang memenuhi standar kualitas dan kuantitas yang diperhitungkan perusahaan 

untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen.  

Bahan baku tersebut berasal dari berbagai kota, pulau maupun luar negeri seperti 

Amerika. Dengan adanya hal ini, perusahaan tidak ingin terjadi resiko turunnya kualitas 

dan kuantitas bahan baku yang dikarenakan terjadi gangguan pada saat pengiriman 

bahan baku  ke perusahaan (freight-in) seperti cuaca hujan,  keadaan laut, loading dan 

antrian pelabuhan, medan perjalanan buruk, letter of credit, dan krisis Eropa-Amerika 

sehingga kegiatan dan kinerja produksi menjadi menurun yang dapat menyebabkan 

turunnya tingkat kepuasan konsumen. Oleh karena itu, perusahaan memperhitungkan 

setiap pembelian bahan baku harus dapat menjaga agar tidak ada resiko yang timbul 

setiap bulan. Pembelian tersebut meliputi silica sand dipesan 15.737 ton dan mempunyai 

safety stock 15.000 ton, dolomite dipesan 4.966 ton dan mempunyai safety stock 4.800 

ton , feldspar dipesan 471 ton dan mempunyai safety stock 455 ton, salt cake dipesan 

261 ton dan mempunyai safety stock 250 ton , dan soda ash dipesan 4.705 ton dan 

mempunyai safety stock 4000-6000 ton.  

Dalam perdagangan internasional banyak cara yang digunakan untuk menentukan 

harga dan penyerahan barang. Perusahaan melakukan hal tersebut dengan dua cara yaitu 

FOB (Free On Board) shipping point dan FOB (Free On Board) Destination yaitu CIF 

(Cost, Insurance and Freight). Perusahaan menjual hasil barang jadi yaitu kaca dengan 

melakukan FOB shipping point yaitu penyerahan barang dan peralihan risiko dari 

penjual kepada pembeli dilakukan pada saat barang telah dimuat di atas kapal (on 

board). Biaya export clearance, biaya muat di atas kapal menjadi beban penjual, 
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sedangkan import clearance termasuk asuransi dan biaya diluar beban penjual sesuai 

kontrak pengangkutan menjadi beban pembeli. Biasanya saat pembelian bahan baku  

perusahaan melakukan CIF (Cost, Insurance and Freight) dengan penjual yaitu  

penyerahan barang dan peralihan risiko dari penjual kepada pembeli dilakukan pada saat 

barang telah dimuat di atas kapal (on board). Biaya export clearance, biaya 

pengangkutan, dan biaya asuransi menjadi beban penjual. Sedangkan biaya import 

clearance dan biaya diluar beban penjual sesuai kontrak pengangkutan menjadi beban 

pembeli. 

Biaya pengiriman bahan baku, asuransi, dll. termasuk kedalam harga yang 

tercantum dalam satuan ton tersebut sesuai dengan proporsi biaya yang dikenakan. 

Seperti yang tertera pada table 4.1, menjelaskan bahwa silica sand mempunyai proporsi 

harga bahan baku dan biaya pengiriman barang sebesar 55 : 45 sehingga besar biaya 

pengiriman barang rata-rata Rp. 90.000/ton. Dengan perhitungan yang sama tabel 

tersebut menjelaskan biaya pengiriman setiap bahan baku yaitu dolomite sebesar Rp 

100.000/ton (30%), feldspar sebesar Rp. 100.000/ton (40%), salt cake sebesar $ 40/ ton 

atau sekitar Rp 390.000/ ton (30%) ,dan soda ash sebesar Rp 1.200.000/ton (40%). 

Dalam suatu proses produksi tidak terlepas dari biaya manufacture overhead 

seperti bahan baku tidak langsung, bahan pendukung produksi, biaya tidak langsung 

seperti: natural gas, air, listrik dan telepon merupakan beberapa komponen utama dalam 

suatu produksi, oleh karena itu pengawasan terhadap komponen-komponen tersebut 

perlu dilakukan dengan ketat dan hati-hati. Perusahaan memproduksi kaca dengan 

melihat dan mengestimasikan penjualan segmen lokal maupun ekspor. Penjualan 

tersebut tidak terlepas atas pembelian dari negara-negara asing karena reputasi dan 

kualitas produk yang dimiliki perusahaan. 
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Angka tinggi dalam penjualan yang dimiliki perusahaan sehingga perusahaan 

menjadi pesaing utama dalam industri perkacaan nasional dikarenakan perusahaan 

memiliki disiplin yang tinggi dengan quality management yang baik sehingga banyak 

pelanggan yang percaya dengan kredibilitas perusahaan.  

4.3 Analisis dan Pembahasan 

4.3.1 Faktor yang Dapat Mendukung Perusahaan untuk Menerapkan Sistem Just-

In-Time Purchasing 

PT. Asahimas Flat Glass Tbk merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak 

dibidang produksi perkacaan dan menjadi pelopor industri kaca Indonesia serta salah 

satu industri kaca terbesar di Indonesia. Meskipun demikian, perusahaan tersebut tetap 

teguh mempertahankan kepuasan pelanggan demi terciptanya nama baik dan kualitas 

yang baik perusahaan sehingga perusahaan dapat terus ekspansi menjadi lebih maju. 

Perusahaan tersebut akan terus mengusahakan demand pasar agar terus naik 

dengan keutamaan satisfied customer, maka dalam produksinya perusahaan akan 

meminimalisir resiko yang timbul atas gangguan kegiatan produksi tersebut. Tetapi,  

Industri kaca lembaran nasional terancam pada banyaknya impor produk sejenis dari 

China yang masuk ke dalam pasar Indonesia, menyusul menurunnya permintaan ekspor 

dari Uni Eropa dan Amerika akibat krisis ekonomi yang melanda kawasan itu, untuk 

menekan biaya pemborosan yang disebabkan oleh penurunan permintaan ekspor, maka 

perusahaan harus mengatur persediaan (inventory) perusahaan agar tidak terciptanya 

biaya non value added. Dalam pembelian bahan baku perusahaan dapat merubah sistem 

tradisional yang menjadi sistem just-in-time purchasing. Sistem tersebut dirubah dari 

order pembelian sebulan sekali order menjadi lebih sering order pembelian, hal tersebut 

untuk menghindari biaya pemborosan non value added activity seperti mengurangi biaya 
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pengaturan pergudangan untuk menyimpan barang, mengurangi resiko biaya 

pemborosan atas barang rusak atau cacat akibat penyimpanan barang 

Perusahaan dapat menerapkan sistem just-in-time purchasing karena perusahaan 

dapat menerima order pesanan dari konsumen sesuai dengan spesifikasi barang yang 

diminta konsumen (job order costing). Hal ini dapat mendukung perusahaan dalam 

penerapan sistem just-in-time purchasing karena perusahaan dapat memesan bahan baku 

sesuai dengan spesifikasi yang hanya dibutuhkan produksi saja sehingga pembelian 

bahan baku akan sering tercipta dikarenakan kebutuhan kuantitas bahan baku yang 

berbeda setiap produk yang dipesan konsumen sehingga akan tetap mendapatkan 

kualitas bahan baku yang baik. Perusahaan fokus dalam memproduksi barang sesuai 

dengan spesifikasi pesanan yang dibutuhkan konsumen akan menghasilkan kualitas 

barang yang bagus (prima) dan zero defect sehingga produksi menjadi lebih efisien dan 

akan memenuhi permintaan hasil akhir yang dibutuhi konsumen. 

Selain pada efisiensi biaya pembelian bahan baku dan mengurangi biaya 

pemborosan, penerapan sistem just-in-time purchasing pada perusahaan dapat juga 

memberi manfaat pada hubungan perusahaan dengan pemasok. Pembelian bahan baku 

secara terus menerus dan teratur pada pemasok akan menyebabkan hubungan kedua 

pihak saling percaya sehingga akan menimbulkan keuntungan pada kedua pihak  seperti 

diskonto atau penurunan harga satuan untuk perusahaan dan pembelian tetap dari 

perusahaan. Hubungan yang baik terhadap pemasok tersebut secara tidak langsung 

merupakan aset yang dimiliki perusahaan dengan berbagai manfaatnya. 

Hal-hal tersebut yang dapat mendukung manajemen perusahaan untuk beralih 

dengan menerapkan sistem just-in-time purchasing untuk meningkatkan efisiensi biaya 

pembelian bahan baku yang dimiliki perusahaan sehingga dapat minimnya biaya yang 
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sia-sia dalam suatu produk sehingga terciptanya pembelian biaya yang rendah biaya 

yang rendah yang merupakan poin lebih bagi perusahaan. 

4.3.2 Efisiensi Biaya Pembelian Bahan Baku pada PT. Asahimas Flat Glass 

dengan Menerapkan Sistem Just-In-Time Purchasing 

Berdasarkan laporan keuangan dan data yang tersedia serta dengan dilakukannya 

kegiatan observasi dan wawancara langsung ke perusahaan, selama ini perusahaan 

menghitung harga pokok produksi berdasarkan metode pembiayaan produk bersama 

(joint cost), yaitu dalam satu lini produksi (jalur produksi kaca) dapat memproduksi 

beberapa jenis ukuran dan jenis kaca. Harga pokok produksi untuk setiap produk di lini 

tersebut memang dapat di telusuri, tetapi sulit untuk di telusuri secara detail, sehingga 

diperlukannya perhitungan alokasi yang tepat untuk overhead. Sumber bahan baku yang 

relatif sama dalam prbedaan jenis kaca dan perbedaan jenis kaca yang tidak terlalu 

mempengaruhi perbedaan biaya pada saat proses produksi, hal ini dikarenakan 

perbedaan jenis kaca dan ukuran kaca (finished goods) bersumber pada perbedaan 

komposisi berbagai raw material diawal proses produksi untuk memproduksi setiap jenis 

produksi yang diinginkan sehingga dalam penentuan jumlah bahan baku di rata-ratakan 

sama untuk setiap produk.  

Berikut ini dilampirkan harga pokok penjualan kaca pada tahun 2012 (cost of 

sales) PT. Asahimas Flat Glass Tbk sesuai dengan laporan keuangan perusahaan tahun 

2012: 
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Tabel 4. 2 

Harga Pokok Penjualan tahun 2012 (dalam jutaan rupiah) 

PT. Asahimas Flat Glass Tbk 
Cost of Sales tahun 2012 (dalam jutaan rupiah) 

Beban produksi:    Production costs: 
Bahan baku yang digunakan Rp 780.140 Raw materials used 

Kompensasi karyawan Rp 349.320 Employees’ compensation 
Gas alam, listrik dan air Rp 615.141 Natural gas, electricity and water 

Penyusutan aset tetap Rp 155.126 Depreciation of fixed assets 
Beban produksi lainnya Rp 331.189 Other production costs 

Jumlah beban produksi Rp 2.230.916 Total production costs 
      

Persediaan awal barang dalam 
produksi Rp 10.803 Beginning balance of goods in 

production 
Persediaan akhir barang dalam 

produksi Rp (19.160) Ending balance of goods in 
production 

Beban pokok produksi Rp 2.222.559 Cost of goods manufactured 
      

Persediaan awal barang jadi Rp 244.281 Beginning balance of finished 
goods 

Pembelian barang dagangan Rp 16.548 Purchase of merchandise 
inventories 

Persediaan akhir barang jadi Rp (345.690) Ending balance of finished goods 
Harga pokok penjualan Rp 2.137.698 Cost of sales 

Sumber : PT. Asahimas Flat Glass Tbk. 

Harga pokok penjualan perusahaan pada tahun 2012 adalah Rp 2.137.693 (dalam 

jutaan rupiah) hal ini juga diikuti volume penjualan kaca sebesar 468.000 ton pada tahun 

2012 yaitu meningkat dari tahun 2011 yaitu sebesar 462.000 ton saja. Dalam perhitungan 

harga pokok produksi (cost of sales) terdapat dua perhitungan biaya yaitu cost of goods 

manufactured (3 step) dan cost of goods sold (last step).  

Cost of goods manufactured yaitu biaya produk yang selesai tetapi masih di 

dalam periode akuntansi atau periode tahun berjalan, terdapat 3 langkah pada cost of 

goods manufactured untuk mendapatkan hasil beban pokok penjualan. Langkah-langkah 

dalam penentuan cost of goods manufactured akan di jabarkan sebagai berikut : 
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Tabel 4. 3 

Cost of Goods Manufactured Perusahaan (dalam jutaan rupiah) 

COST OF GOODS MANUFACTURED TAHUN 2012 
PT. ASAHIMAS FLAT GLASS TBK 

S
T
E
P
 
1 

Direct Materials :       
Beg. Inv. Dec 31, 2011 Rp 130.469     
Purchase of Materials Rp 743.989     
Cost of Materials Used Rp 874.458     
End. Inv. Dec 31, 2012 Rp (94.318)    
Direct Materials Used    Rp 780.140  

S
T
E 
P 
 
2 

Direct Labor    Rp 349.320  
MOH Cost :       
Beg. Inv. Dec 31, 2011 Rp 154.339     
Purchase or Used MOH Rp 1.096.899     
End. Inv. Dec 31, 2012 Rp (149.782)    
Total MOH Costs    Rp 1.101.456  

S
T
E
P
3 

Manufacturing  Cost During 2012    Rp 2.230.916  
Beg. WIP. Dec 31, 2011    Rp 10.803  
End. WIP. Dec 31, 2012    Rp (19.160) 
COST OF GOODS 
MANUFACTURED 

  
Rp 2.222.559  

Sumber : PT. Asahimas Flat Glass Tbk. 

Cost of goods sold adalah semua biaya produk dan persediaan barang akhir yang 

telah terjual ke pelanggan. Perhitungan COGS merupakan total biaya hasil produksi saat 

periode berjalan dan selisih hasil produksi periode sebelumnya dengan sisa hasil 

produksi yang belum terjual pada tahun berjalan. Hal ini menjadi langkah terakhir dalam 

penentuan harga pokok produksi. Berikut merupakan hasil cost of goods sold perusahaan 

pada laporan keuangan perusahaan tahun 2012 : 

Tabel 4. 4 

Cost of Goods Sold perusahaan (dalam jutaan rupiah) 

COST OF GOODS SOLD TAHUN 2012 
PT. ASAHIMAS FLAT GLASS TBK 

S
T
E

Beg. Finish Goods Inv. Dec 31, 2011 Rp 244.281    
Cost of Goods Manufactured Rp 2.222.559    
Purchase of merchandise Rp 16.548    
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COST OF GOODS SOLD TAHUN 2012 
PT. ASAHIMAS FLAT GLASS TBK 

P
 
4 

Cost of Goods Avaible to Sale Rp 2.483.388    
End. Finish Goods Inv. Dec 31, 2012 Rp (345.690)    
COST OF GOODS SOLD    Rp 2.137.698 

Sumber : PT. Asahimas Flat Glass Tbk. 

Pada tabel 4.5 merupakan langkah terakhir dalam penentuan harga pokok 

produksi suatu produk yaitu hasil total biaya dalam perusahaan (COGM) sebesar Rp 

2.222.559 akan ditambahkan dengan sisa hasil produksi tahun sebelumnya sebagai 

persediaan hasil produk jadi sebesar Rp 244.281 dan pembelian merchandise sebesar Rp 

16.548 sehingga barang yang siap dijual perusahaan sebesar Rp 2.483.388. tetapi diakhir 

tahun 2012 masih sisa barang siap jual di gudang (End. Finish Goods Inv) sebesar Rp 

345.690 sehingga biaya hasil produk yang telah laku ke konsumen sebesar Rp 2.137.698. 

Dalam perhitungan cost of good sold dan cost of goods manufactured, besar 

pemakaian dan pembelian bahan baku perusahaan dapat ditelusuri tetapi sulit untuk 

secara detail. Hasil jadi produk yang berbeda (warna) hanya berbeda pada komposisi 

jumlah bahan baku yang berbeda relatif kecil (pewarna) sehingga tidak mempengaruhi 

jumlah bahan baku yang dominan. Jenis ukuran dan ketebalan kaca sesuai permintaan 

juga tidak mempengaruhi perbedaan takaran komposisi bahan baku kaca karena 

perusahaan menghitung satuan kaca dengan satuan ukuran ton. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, perusahan memberikan 

data alokasi bahan baku setiap ton kaca tahun 2012 : 

Tabel 4. 5 

Rata- rata alokasi BB pada kaca dan harga BB per/ton 

Jenis BB Alokasi BB 
pada Kaca Harga BB/ Ton 

Silica Sand 60,2% Rp 400.000 

Dolomite 19,0% Rp 480.000 
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Jenis BB Alokasi BB 
pada Kaca Harga BB/ Ton 

Soda Ash 18,0% Rp 4.500.000 
Salt Cake 1,0% Rp 1.934.000 
Feldspar 1,8% Rp 440.000 

total 100%   

Sumber : PT. Asahimas Flat Glass Tbk. 

Data tersebut diambil berdasarkan wawancara pada pihak purchasing dan 

produksi. Data tersebut menjelaskan bahwa rata-rata setiap ton kaca yang diproduksi 

mengandung 60.2% silica sand, 19% dolomite, 18% soda ash, 1% salt cake dan 1.8% 

feldspar, adapun perubahan komposisi dengan tambahan pewarna yakni sebesar 1% - 

1.5% yang tidak terlalu berpengaruh banyak pada perubahan komposisi bahan baku 

dalam kaca.  

Manajer perusahaan mengungkapkan bahwa dari data tersebut dapat dijelaskan 

bahwa perusahaan tidak ahli dalam bagian pengangkutan saat membeli bahan baku dari 

pemasok, perusahaan membayar sejumlah uang tersebut dengan harga yang ditentukan 

perusahaan dan pemasok dengan harapan bahan baku langsung sampai ke gudang 

perusahaan. Cara ini disebut dengan FOB Destination pendekatan CIF (Cost, Insurance 

and Freight) yaitu dengan kewajiban penjual untuk menentukan pengangkut (carrier), 

membuat kontrak pengangkutan, menempatkan barang di atas kapal, menanggung biaya 

muat, ongkos angkut, dan biaya bongkar dipelabuhan tujuan, serta biaya asuransi. 

Sedangkan kewajiban pembeli adalah menerima harga yang disepakati dengan penjual 

karena pembeli bukan ahli dalam masalah pengangkutan barang, biaya muat kapal dan 

biaya bongkar maupun asuransi perjalanan. Biaya yang ada diluar dari kesepakatan akan 

ditanggung pembeli.  

Dalam tabel harga bahan baku/ton, perusahaan mengharapkan membeli bahan 

baku dengan sejumlah harga yang disepakati akan langsung dikirim ke gudang 
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perusahaan.  Harga yang disepakati untuk pembelian bahan baku yaitu pasir silika 

sebesar Rp 400.000, dolomite sebesar Rp 480.000, soda ash sebesar Rp 4.500.000, salt 

cake sebesar Rp 1.934.000 ($200) dan feldspar sebesar Rp 440.000. 

Jumlah rata-rata kebutuhan bahan baku kaca yang diproduksi dapat ditelusuri 

dengan menghitung rata-rata jumlah biaya perunit finished goods yang diproduksi untuk 

mendapatkan jumlah kaca yang hanya diproduksi pada tahun 2012, perusahaan 

menjelaskan total penjualan selama tahun 2012 sebesar 468.000 ton kaca lembaran dan 

43.000 ton kaca otomotif sehingga penjualan kaca sebesar 511.000 ton dengan total 

COGS yaitu Rp 2.137.698.000.000 sehingga rata-rata biaya produksi sekitar Rp 

4.183.362 juta/Ton kaca. Hal tersebut akan dijelaskan pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4. 6 

Total kebutuhan bahan baku kaca yang diproduksi tahun 2012 

Total Kebutuhan Bahan Baku Kaca tahun 2012 (dalam Ton ) 

Items Harga Pokok Ton  Harga Kaca 
per Ton 

Silica Sand 
(Ton) 

Dolomite 
(Ton) 

Soda 
Ash 

(Ton) 

Salt 
Cake 
(Ton) 

Feldspar 
(Ton) 

1 2 3 4 = 2 : 3      
Penentuan harga per Ton FG :                 

Sales FG (COGS) Rp2.137.698.000.000 511.000 Rp4.183.362           

Ending FG 2012             
(Inventory FG) Rp345.690.000.000 82.634 Rp4.183.362           

FG Avaible to Sale                    
(Total Kaca yang Siap Dijual) Rp2.483.388.000.000 593.634 Rp4.183.362           

Penentuan Jumlah Material 
yang diproduksi :                 

Manufacturing  Cost During 
2012 (STEP 1 dan 2) Rp2.230.916.000.000 533.283 Rp4.183.362           

Estimasi Overflow BB pada 
FG pada saat diproduksi   85%             

Total Bahan Baku yang di 
Produksi   627.392             

Direct Material Used :                 
alokasi     60,2% 19,0% 18,0% 1,0% 1,8% 

Beg. Inv. Dec 31, 2011 
(FIFO) Rp130.469.000.000    63.164 19.936 18.886 1.049 1.889 

Purchase Direct Materiall  Rp743.989.000.000    360.188 113.681 107.697 5.983 10.770 
End. Inv.DM Dec 31, 2012 Rp94.318.000.000     45.662 14.412 13.653 759 1.365 
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Total Kebutuhan Bahan Baku Kaca tahun 2012 (dalam Ton ) 

Items Harga Pokok Ton  Harga Kaca 
per Ton 

Silica Sand 
(Ton) 

Dolomite 
(Ton) 

Soda 
Ash 

(Ton) 

Salt 
Cake 
(Ton) 

Feldspar 
(Ton) 

1 2 3 4 = 2 : 3      
Cost of Direct Materials 

Purchasing  to Used Rp649.671.000.000     314.526 99.269 94.044 5.225 9.404 

Direct Materials Used Rp780.140.000.000 627.392   377.690 119.204 112.931 6.274 11.293 

Order Raw  a Year   12 X   12 12 12 12 12 

Total raw Material per Order       31.474 9.934 9.411 523 941 

Sumber: data yang diolah peneliti 

Pada tabel 4.7 menjelaskan bahwa rata-rata biaya produksi kaca per unit sebesar 

Rp 4.183.362 ton/ tahun, dengan diketahui harga kaca perton tersebut dapat diketahui 

jumlah kaca yang hanya diproduksi tahun 2012 dengan melihat total biaya produksi 

selama tahun 2012 (Manufacturing  Cost During 2012) sebesar Rp 2.230.916.000.000. 

Besar jumlah kaca yang diproduksi selama tahun 2012 dapat dilihat dari biaya produksi 

tahun 2012 sebesar Rp 2.230.916.000.000 dibagi dengan rata-rata biaya per ton kaca 

sebesar Rp 4.183.362 /ton sehingga total kaca yang diproduksi tahun 2012 sebesar 

533.283 ton. 

Didalam proses produksi total kaca yang dihasilkan hanya sebesar 85% dari total 

bahan baku yang disediakan untuk produksi atau biasa disebut dengan batch. Hal ini 

terjadi karena didalam mesin peleburan dengan suhu berkisar 1.5000 - 1.7000 celcius 

terjadi reaksi kimia yang menyebabkan bahan baku mencair dan terjadi penguapan saat 

proses produksi sehingga hasil jadi kaca  hanya berkisar 85% dari total batch, hal ini 

disebut dengan overflow estimated. Total bahan baku dalam satu batch dapat diketahui 

dengan menjadikan 100% hasil kaca sehingga dapat dialokasiakan kebutuhan bahan 

baku  pada masing-masing komposisi, jumlah kebutuhan bahan baku hanya yang 

diproduksi pada tahun 2012 dapat dihitung dari jumlah hasil produksi 533.283 ton/85% 

x 100% yaitu sebesar 627.392 ton/batch kebutuhan material dalam pada tahun 2012. 

Analisis Penerapan..., Muhammad Reza Falah Triprabowo, Ak.-Ibs, 2013 



Dalam pencatatan persediaan perusahaan memakai tehnik FIFO (First In First 

Out) sehingga dalam proses produksi raw material yang dipakai berasal dari persediaan 

bahan baku awal tahun 2012 dan perusahaan melakukan pembelian bahan baku selama 

tahun 2012, lalu sisa bahan baku yang belum diproduksi menjadi persediaan bahan baku 

akhir tahun 2012 bagi perusahaan yang berguna menjadi persediaaan awal tahun 2013. 

Alokasi bahan baku yang digunakam untuk proses produksi kaca pada tahun 2012 

sebesar Rp 780.140.000.000 terdiri dari persediaan awal bahan baku pada tahun 2012 

sebesar Rp 130.469.000.000 dan pembelian bahan baku yang terpakai pada tahun 2012 

sebesar Rp649.671.000.000. 

 Alokasi jumlah bahan baku pada awal tahun 2012 dapat dihitung dengan Rp 

130.469.000.000 / Rp 780.140.000.000 x 627.392 ton sehingga terdapat jumlah bahan 

baku pada persediaan awal tahun 2012 sebesar 104.924 ton dengan alokasi sesuai data 

dari perusahaan yaitu Silica Sand sebesar 63.164 ton (60,2%), Dolomite sebesar 19.936 

ton (19%), Soda Ash sebesar 18.886 ton (18%), Salt Cake sebesar 18.886 ton (1%), 

Feldspar sebesar 1.889 ton (1,8%). Hasil jumlah pembelian bahan baku yang digunakan 

pada tahun 2012 dapat dihitung dari pembelian bahan baku tahun 2012 dikurangi sisa 

bahan baku yang belum diproduksi tahun 2012 (ending inventory) yaitu Rp 

743.989.000.000 – Rp 94.318.000.000 menghasilkan Rp 649.671.000.000. Alokasi 

jumlah pembelian  bahan baku yang digunakan tahun 2012 dapat dihitung dengan Rp 

649.671.000.000 / Rp 780.140.000.000x 627.392 ton sehingga terdapat jumlah bahan 

baku pada persediaan awal tahun 2012 sebesar 522.468 ton dengan alokasi sesuai data 

dari perusahaan yaitu Silica Sand sebesar 314.526 ton (60,2%), Dolomite sebesar 99.269 

ton (19%), Soda Ash sebesar 94.044 ton (18%), Salt Cake sebesar 5.225 ton (1%), 

Feldspar sebesar 9.404 ton (1,8%). 
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Perusahaan menggunakan bahan baku sebesar 627.392 ton untuk dapat 

menghasilkan 533.283 ton kaca dalam setahun. Besar kapasitas produksi daerah Jakarta 

dan Sidoarjo sama karena kapasitas mesing produksi yang sama dan komunikasi yang 

kuat antar pabrik. Hasil dari penggunaan bahan baku dapat disimpulkan pada tabel 

berikut : 

Tabel 4. 7 

Alokasi Bahan Baku pada Pabrik Perusahaan (Dalam Satuan Ton) 

Alokasi Raw Material Persentase Jumlah Ton per 
Order (a month) 

Jumlah Ton 
Keseluruhan 

Jumlah Ton per 
Order  Jakarta 

(a month) 

Jumlah Ton 
Keseluruhan 

Jakarta 

1 2 3 4 = (3) x 12 bulan 5 =  (3) : 2 6 = (5) x 12 bulan 

Silica Sand 60,2% 31.474 377.690 15.737 188.845 

Dolomite 19,0% 9.934 119.204 4.967 59.602 

Soda Ash 18,0% 9.411 112.931 4.705 56.465 

Salt Cake 1,0% 523 6.274 261 3.137 

Feldspar 1,8% 941 11.293 471 5.647 
Total Alokasi Raw 100,0% 52.283 627.392 26.141 313.696 

Sumber : data yang diolah peneliti 

Berdasarkan tabel 4.8 perusahaan melakukan order pembelian bahan baku setiap 

sebulan sekali atau 12 kali dalam setahun. Sesuai dengan keterbatasan peneliti, tabel 4.8 

menjelaskan bahwa kebutuhan yang berbeda pada masing-masing bahan baku sesuai 

komposisi pada jumlah pembelian yang dilakukan perusahaan pada pabrik di Jakarta 

dalam sekali order yaitu  Silica Sand sebesar 15.737 ton, Dolomite sebesar  4.967 ton, 

Soda Ash sebesar 4.705 ton,  Salt Cake sebesar  261 ton dan Feldspar sebesar  471 ton. 

Data yang diolah peneliti menunjukkan hampir adanya kesamaan dan kecocokan dengan 

data yang peneliti dapatkan berdasarkan wawancara kepada pihak purchasing dan 

produksi dalam kebutuhan bahan baku pada pabrik di Jakarta yaitu Silica Sand sebesar 

15.000 ton, Dolomite sebesar  4500-6000 ton, Soda Ash sebesar 4.000-7000 ton,  Salt 

Cake sebesar  200-300 ton dan Feldspar sebesar  500 ton.  
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Tindakan yang pertama kali dilakukan manajemen dalam mengelola persediaan 

adalah dengan melakukan pembelian barang dengan biaya yang paling optimal. Hal ini 

mendekati dengan permodelan economic order quantity (EOQ) yaitu keputusan dan 

perhitungan jumlah pembelian untuk mendapatkan kuantitas yang optimal agar 

mendapatkan biaya pembelian yg paling optimal. Untuk menghitung dalam model EOQ, 

diperlukan perhitungan untuk mendapatkan carrying cost bahan baku perton sehingga 

diperlukan data sebagai berikut :  

Tabel 4. 8 

Biaya Penyimpanan Bahan Baku Berdasarkan EOQ 

Jenis BB Biaya Order 
Rata-rata Biaya 

Pergudangan 
Sebulan 

Bulan 
Dalam 

Setahun 

Permintaan 
Dalam 

Setahun (ton) 
Carrying Cost per ton 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) x (4) / (5) 

Silica Sand Rp12.000.000 Rp300.000.000 12 188.845 Rp19.063 

Dolomite Rp12.000.000 Rp200.000.000 12 59.602 Rp40.267 

Soda Ash Rp35.000.000 Rp450.000.000 12 56.465 Rp95.634 

Salt Cake Rp8.000.000 Rp300.000.000 12 3.137 Rp1.147.608 

Feldspar Rp10.000.000 Rp250.000.000 12 5.647 Rp531.300 

Sumber : Data yang diolah peneliti 

Berdasarkan pada tabel 4.9, untuk dapat menghitung biaya optimal dengan 

penggunaan model EOQ, dibutuhkan data biaya penyimpanan per unit selama satu tahun 

pada tahun 2012. Biaya penyimpanan per unit selama satu tahun didapatkan dari rata-

rata biaya pergudangan (penyimpanan) selama satu kali order dikalikan dengan order 

setahun kemudian dibagi kebutuhan bahan baku selama setahun. Penjelasan dan 

perhitungan pembelian dalam model EOQ pada masing-masing pembelian bahan baku 

akan dijelaskan dengan rumus sebagai berikut : 

Silica Sand  =�2 𝑥𝑥  188.845 Ton  𝑥𝑥  𝑅𝑅𝑅𝑅  12.000.000
Rp 19.063

 = 15.419 Ton (rounded) 

 Number of Deliver (Order) = 
188.845 Ton
15.419  Ton

 = 13 round a year 
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Pembelian bahan baku dengan biaya dan kuantitas yang optimal pada jenis Silica 

Sand adalah 15.419 ton dalam sekali order dengan 13 kali pembelian (order)  dalam 

setahun. 

Dolomite     =�2 𝑥𝑥  59.602 Ton  𝑥𝑥  𝑅𝑅𝑅𝑅  12.000.000
Rp 40.267

 = 5.960 Ton (rounded) 

Number of Deliver (Order) = 
 59.602 Ton  
 5.960 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

 = 10 round a year 

Pembelian bahan baku dengan biaya dan kuantitas yang optimal pada jenis 

Dolomite adalah 5.960 ton dalam sekali order dengan 10  kali pembelian (order)  dalam 

setahun. 

Soda Ash     =�2 𝑥𝑥  56.465 Ton  𝑥𝑥  𝑅𝑅𝑅𝑅  35.000.000
Rp 95.634

 = 6.427 Ton (rounded) 

Number of Deliver (Order) = 
56.465 Ton  
6.427 Ton

 = 9 round a year 

Pembelian bahan baku dengan biaya dan kuantitas yang optimal pada jenis Soda 

Ash adalah 6.427 ton dalam sekali order dengan 9 kali pembelian (order)  dalam setahun. 

Salt Cake    =�2 𝑥𝑥  3.137 Ton  𝑥𝑥  𝑅𝑅𝑅𝑅  8.000.000
Rp 1.147.608

  = 209 Ton (rounded) 

Number of Deliver (Order) =  
3.137 Ton  
209 Ton  

 = 15 round a year 

Pembelian bahan baku dengan biaya dan kuantitas yang optimal pada jenis Salt 

Cake adalah 209 ton dalam sekali order dengan 15 kali pembelian (order)  dalam 

setahun. 

Feldspar      =�2 𝑥𝑥  5.647 Ton   𝑥𝑥  𝑅𝑅𝑅𝑅  10.000.000
Rp 531.300

 = 461 Ton (rounded) 

Number of Deliver (Order) = 
 5.647 Ton   

461 Ton
 = 12 round a year 
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Pembelian bahan baku dengan biaya dan kuantitas yang optimal pada jenis 

Feldspar adalah 461 ton  dalam sekali order dengan 12 kali pembelian (order)  dalam 

setahun. 

Data tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelian optimal dapat dilakukan oleh 

perusahaan dengan diketahuinya kebutuhan jumlah bahan baku dalam setahun, jumlah 

biaya pergudangan per unit dan jumlah biaya order dalam sekali pembelian. Kesimpulan 

hasil dari perhitungan model EOQ dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut ini : 

Tabel 4. 9 

Relevan EOQ dan Relevan  Order 

Jenis BB EOQ Demand Relevant Round Round pada 
Perusahaan 

(1) (2) (3) (4) = (3) : (2) (5) 

Silica Sand 15.419 188.845 12 12 

Dolomite 5.960 59.602 10 12 
Soda Ash 6.429 56.465 9 12 
Salt Cake 209 3.137 15 12 
Feldspar 461 5.647 12 12 

Sumber : Data yang diolah peneliti 

Berdasarkan tabel 4.10 yang menjelaskan tentang relevan EOQ dan relevant 

order, pembelian optimal bahan baku pada jenis Silica Sand yang berasal dari Bangka 

Belitung sebesar 15.419 Ton pada kebutuhan bahan baku sebesar 188.845 Ton per tahun 

dengan order 12 kali dalam setahun. Pembelian optimal bahan baku pada jenis Dolomite 

yang berasal dari Tuban, Jawa Timur sebesar 5.960 Ton pada kebutuhan bahan baku 

sebesar 59.602 ton per tahun dengan order 10 kali dalam setahun. Pembelian optimal 

bahan baku pada jenis Soda Ash yang berasal dari Amerika sebesar 6.429 ton pada 

kebutuhan bahan baku sebesar 56.465 ton per tahun dengan order 9 kali dalam setahun, 

jumlah order yang relatif lebih sedikit dalam setahun mungkin dipengaruhi pada sumber 

bahan baku yang jauh yaitu Amerika. Pembelian optimal bahan baku pada jenis Salt 

Cake yang berasal dari SPV, Purwakarta sebesar 209 ton pada kebutuhan bahan baku 
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sebesar 3.137  ton per tahun dengan order 15 kali dalam setahun, jumlah order yang 

relative lebih sering dalam setahun mungkin dipengaruhi pada sumber bahan baku yang 

dekat dari perusahaan. Pembelian optimal bahan baku pada jenis Feldspar yang berasal 

dari Pati, Jawa Tengah sebesar 461 Ton pada kebutuhan bahan baku sebesar 461 ton per 

tahun dengan order 12 kali dalam setahun. 

Setiap perusahaan pasti akan menjaga persediaannya dari barang rusak dan cacat, 

perusahaan mengasuransikan persediaan bahan bakunya terhadap berbagai risiko 

kerugian dengan jumlah pertanggungan sebesar sebesar Rp52.351.460.000 sehingga 

peruahaan tidak menjaminkan persediaan bahan bakunya. Berikut pengalokasian 

asuransi dalam penyimpanan barang pada tahun 2012 : 

Tabel 4. 10 

Alokasi Asuransi pada Setiap Bahan Baku 

Insurance Jenis BB 
Kebutuhan 

BB 
(Demand) 

Harga per Ton Harga keseluruhan BB 
yang Digunakan 

Insurance 
(Rp52.351.460.000) 

Insurance per 
Ton 

 
(1) (2) (3) (4) = (2) x (3) (5) (6) = (5) : (2) 

Silica Sand 377.690 Rp400.000 Rp151.075.947.949 Rp10.781.375.886 Rp28.546 

Dolomite 119.204 Rp480.000 Rp57.218.133.110 Rp4.083.311.797 Rp34.255 

Soda Ash 112.931 Rp4.500.000 Rp508.187.366.440 Rp36.266.256.094 Rp321.138 

Salt Cake 6.274 Rp1.934.000 Rp12.133.757.614 Rp865.912.831 Rp138.018 

Feldspar 11.293 Rp440.000 Rp4.968.943.139 Rp354.603.393 Rp31.400 

Total  Rp7.754.000 Rp733.584.148.252 Rp52.351.460.000 Rp553.356 

Sumber : Data yang diolah peneliti 

Pada tabel 4.11 menjelaskan alokasi rata-rata biaya asuransi dalam penyimpanan 

bahan baku yang dilakukan perusahaan dikarenakan perusahaan tidak ingin menanggung 

resiko yang lebih besar sehingga perusahaan memberikan resiko kepada pihak asuransi 

sebesar Rp 52.351.460.000. pengalokasian biaya asuransi digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar biaya penyimpanan diluar dari biaya perawatan dan pengaturan 

pergudangan.  
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Dalam masalah ini peneliti akan menganalisis efisiensi biaya produksi dalam 

pembelian bahan baku berdasarkan data dari PT. Asahimas Flat Glass yang 

menggunakan sistem produksi tradisional dengan pembelian bahan baku sebulan sekali 

atau 12 kali order dalam setahun kemudian ditransformasikan ke dalam sistem produksi 

just-in-time  dengan pembelian bahan baku seminggu sekali atau 52 kali order dalam 

setahun. Berikut adalah tabel perhitungan pembelian bahan baku dengan menggunakan 

sistem produksi tradisional menurut buku Horngren tahun 2012 :  

Tabel 4. 11 

Biaya Bahan Baku Silica Sand dengan Sistem Pembelian Tradisional 

S        I        L        I        C        A              S        A        N        D 

No ITEMS 
NON-JIT 

Cost/Ton Satuan Qn/year (Ton) Total Cost 

1 Purchasing Rp400.000 Per Ton 188.845  Rp75.537.973.975 

2 Ordering Rp64 Per Order 12 X Rp763 

3 Carrying Rp19.063 Per Ton 15.737 Rp300.000.000 

4 Other Carryng Cost Rp28.546 Per Ton 15.737 Rp449.223.995 

5 Stockout Rp95.218 Per Ton 0 Rp0 

  Total Biaya        Rp76.287.198.731 

Sumber : Data yang diolah Peneliti 

Perusahaan melakukan pembelian dengan order sebulan sekali atau 12 kali dalam 

setahun dari pemasok yang berada di wilayah Bangka Belitung. Pembeli melakukan 

pemesanan yang relatif banyak sejumlah Rp 400.000/ Ton dengan total pembelian 

setahun sejumlah 188.845 Ton. Biaya lain-lain seperti carrying cost, order cost dan 

other carrying cost (insurance) telah dijelaskan sebelumnya. Biaya stockout (biaya 

kerugian akibat gangguan pemesanan) diestimasikan 2 kali lebih besar dari biaya 

asuransi, pergudangan dan pemesanan. Total biaya dalam pembelian Silica Sand sebesar 

Rp76. 287.198.731. 
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Tabel 4. 12 

Biaya Bahan Baku Dolomite dengan Sistem Pembelian Tradisional 

D          O          L          O         M          I          T           E 

No ITEMS 
NON-JIT 

Cost/Ton Satuan Qn/year (Ton) Total Cost 

1 Purchasing Rp480.000 Per Ton 59.602 Rp28.609.066.555 

2 Ordering Rp201 Per Order 12 X Rp 2.416 

3 Carrying Rp40.267 Per Ton 4.967 Rp200.000.000 

4 Other Carryng Cost Rp34.255 Per Ton 4.967 Rp170.137.992 

5 Stockout Rp149.043 Per Ton 0 Rp0 

  Biaya per Order       Rp28.979.206.963 

Sumber : Data yang diolah Peneliti 
 

Perusahaan melakukan pembelian dengan order sebulan sekali atau 12 kali dalam 

setahun dari pemasok yang berada di wilayah Tuban, Jawa Timur. Pembeli melakukan 

pemesanan yang relatif banyak sejumlah Rp Rp 480.000/ Ton dengan total pembelian 

setahun sejumlah 59.602 Ton. Biaya lain-lain seperti carrying cost, order cost dan other 

carrying cost (insurance) telah dijelaskan sebelumnya. Biaya stockout (biaya kerugian 

akibat gangguan pemesanan) diestimasikan 2 kali lebih besar dari biaya asuransi, 

pergudangan dan pemesanan. Total biaya dalam pembelian Dolomite sebesar Rp 28. 

979.206.963. 

Tabel 4. 13 

Biaya Bahan Baku Feldspar dengan Sistem Pembelian Tradisional 

F           E          L          D          S          P          A          R 

No ITEMS 
NON-JIT 

Cost/Ton Satuan Qn/year (Ton) Total Cost 

1 Purchasing Rp440.000 Per Ton 5647 Rp2.484.471.569 

2 Ordering Rp1.771 Per Order 12 X Rp21.252 

3 Carrying Rp531.300 Per Ton 471 Rp250.000.000 

4 Other Carryng Cost Rp31.400 Per Ton 471 Rp14.775.141 

5 Stockout Rp1.125.400 Per Ton   Rp0 

  Biaya per Order       Rp2.749.267.963 
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Perusahaan melakukan pembelian dengan order sebulan sekali atau 12 kali dalam 

setahun dari pemasok yang berada di wilayah Pati, Jawa Tengah. Pembeli melakukan 

pemesanan yang relatif banyak sejumlah Rp 440.000/ Ton dengan total pembelian 

setahun sejumlah 5647 Ton. Biaya lain-lain seperti carrying cost, order cost dan other 

carrying cost (insurance) telah dijelaskan sebelumnya. Biaya stockout (biaya kerugian 

akibat gangguan pemesanan) diestimasikan 2 kali lebih besar dari biaya asuransi, 

pergudangan dan pemesanan. Total biaya dalam pembelian Feldspar sebesar Rp 2. 

749.267.963. 

Tabel 4. 14 

Biaya Bahan Baku Soda Ash dengan Sistem Pembelian Tradisional 

S          O          D          A                       A          S           H 

No ITEMS 
NON-JIT 

Cost/Ton Satuan Qn/year (Ton) Total Cost 

1 Purchasing Rp4.500.000 Per Ton 56465 Rp254.093.683.220 

2 Ordering Rp620 Per Ton Order 12 X Rp7.438 

3 Carrying Rp95.634 Per Ton 4705 Rp450.000.000 

4 Other Carryng Cost Rp321.138 Per Ton 4705 Rp1.511.094.004 

5 Stockout Rp833.544 Per Ton   Rp0 

  Biaya per Order       Rp256.054.784.662 
Sumber : Data yang diolah Peneliti 

Perusahaan melakukan pembelian dengan order sebulan sekali atau 12 kali dalam 

setahun dari pemasok yang berada di Amerika. Pembeli melakukan pemesanan yang 

relatif banyak sejumlah Rp 4.500.000 / Ton dengan total pembelian setahun sejumlah 

56465 Ton. Biaya lain-lain seperti carrying cost, order cost dan other carrying cost 

(insurance) telah dijelaskan sebelumnya. Biaya stockout (biaya kerugian akibat 

gangguan pemesanan) diestimasikan 2 kali lebih besar dari biaya asuransi, pergudangan 

dan pemesanan. Total biaya dalam pembelian Soda Ash sebesar Rp 256.054.784.662. 
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Tabel 4. 15 

Biaya Bahan Baku Salt Cake dengan Sistem Pembelian Tradisional 

S          A          L          T               C        A          K           E 

No ITEMS 
NON-JIT 

Cost/Ton Satuan Qn/year (Ton) Total Cost 

1 Purchasing $200 Per Ton 5647   

    Rp1.934.000     Rp10.920.381.852 

2 Ordering Rp1.417 Per Order 12 X Rp17.00 

3 Carrying Rp1.147.608 Per Ton 471 Rp540.000.000 

4 Other Carryng Cost Rp31.400 Per Ton 471 Rp14.775.141 

5 Stockout Rp2.358.017 Per Ton 0 Rp0 

  Biaya per Order       Rp11.475.173.995 

  KURS VALAS       

  $1 Rp9.670       

Sumber : Data yang diolah Peneliti 

Perusahaan melakukan pembelian dengan order sebulan sekali atau 12 kali dalam 

setahun dari pemasok yang berada di SPV, Purwakarta. Pembeli melakukan pemesanan 

yang relatif banyak sejumlah $200 / Ton atau sebesar Rp 1.934.000 / Ton dengan total 

pembelian setahun sejumlah 5647 Ton. Biaya lain-lain seperti carrying cost, order cost 

dan other carrying cost (insurance) telah dijelaskan sebelumnya. Biaya stockout (biaya 

kerugian akibat gangguan pemesanan) diestimasikan 2 kali lebih besar dari biaya 

asuransi, pergudangan dan pemesanan. Total biaya dalam pembelian Salt Cake sebesar 

Rp 11.475. 173.995. 

Berdasarkan tabel diatas pembelian masing-masing bahan baku masih 

mengandalkan pergudangan untuk meyimpan barang dan safety stock perusahaan. 

Seperti yang telah dijabarkan diatas bahwa total pembelian dengan sistem tradisional ini 

dalam setahun perusahaan telah mengeluarkan biaya untuk membeli bahan baku silica 

sand sebesar Rp76.287.198.731, dolomite sebesar Rp28.979.206.963, feldspar sebesar 

Rp2.749.267.963, soda ash sebesar Rp256.054.784.662, dan salt cake sebesar 

Rp11.475.173.995.  
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Sesuai dengan ilmu yang peneliti dapatkan di perguruan tinggi bahwa sistem 

Pembelian secara tradisional tidak lebih efisien dibandingkan dengan sistem just-in-time 

purchasing, maka dari pada itu peneliti ingin melihat sisi dari akuntansi manajemen 

untuk mentransformasikan sistem pembelian yang peneliti dapat dari perusahaan 

menjadi sistem just-in-time purchasing untuk melihat efisiensi biaya pembelian bahan 

baku tersebut. 

Cara peneliti mentransformasikan sistem pembelian perusahaan diawali  

peniadaan persediaan dengan cara memesan bahan baku dengan jumlah yang relatif lebih 

sedikit dan dalam tempo order yang lebih banyak, tetapi dalam praktiknya sistem just-in-

time purchasing memiliki biaya yang dicadangkan untuk memenuhi adanya kerugian 

pada pesanan yang bermasalah didalam kendala pengangkutan sehingga bahan baku 

sampai ke pabrik perusahaan tidak tepat waktu, biaya ini disebut dengan stockout cost. 

Tidak ada perhitungan pasti didalam teori untuk mendapatkan gambaran biaya stockout 

cost. Menurut wawancara berdasarkan divisi purchasing dan produksi, bila perusahaan 

melakukan pembelian bahan baku dalam proses produksi, perusahaan akan 

mengestimasikan adanya stockout cost pada setiap order sebesar 2 kali dari harga-harga 

penyimpanan, asuransi dan order per unit untuk mendapatkan bahan baku yang sesuai 

dan besar resiko kekurangan kebutuhan bahan baku berkisar antara 15% dari jumlah 

kuantitas dalam sekali order. Dalam pembelian bahan baku menggunakan sistem just-in-

time purchasing besar harga bahan baku menjaddi naik 0,5%, hal ini di pengaruhi oleh 

jumlah kuantitas pembelian yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan pembelian 

secara tradisional yang relatif lebih banyak. Tabel dibawah adalah tabel yang 

menjelaskan transformasi bedasarkan data dari laporan keuangan perusahaan, 

wawancara dan observasi langsung mengenai pembelian bahan baku pada sistem just-in-

time purchasing sebagai berikut : 
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Tabel 4. 16 

Biaya Bahan Baku Silica Sand dengan Sistem Just-in-Time Purchasing 

S        I        L        I        C        A              S        A        N        D 

ITEMS JIT 
Cost/Ton Satuan Qn/year (Ton) Total Cost 

Purchasing Rp402.000 Per Ton 188.845 Rp75.915.663.844 

Ordering Rp64 Per Order 52X Rp3.304 

Carrying Rp19.063 Per Ton 3.632 Rp69.230.769 

Other Carryng Cost Rp28.546 Per Ton 3.632 Rp103.667.076 

Stockout Rp95.218 Per Ton 545 Rp51.869.354 

Biaya per Order       Rp76.140.434.437 

Sumber : Data yang diolah Peneliti 

Perusahaan melakukan pembelian dengan order seminggu sekali atau 52 kali 

dalam setahun dari pemasok yang berada di wilayah Bangka Belitung. Pembeli 

melakukan pemesanan yang relatif lebih sedikit dengan kenaikan harga bahan baku 

menjadi Rp 402.000/ ton dengan total pembelian setahun sejumlah 188.845 ton. Biaya 

lain-lain seperti carrying cost, order cost dan other carrying cost (insurance) telah 

dijelaskan sebelumnya. Biaya stockout (biaya kerugian akibat gangguan pemesanan) 

diestimasikan 2 kali lebih besar dari biaya asuransi, pergudangan dan pemesanan. 

Jumlah besar kuantitas stockout diperkirakan sebesar 15% dari jumlah bahan baku dalam 

sekali order. Total biaya dalam pembelian Silica Sand sebesar Rp76. 140.434.437. 

Tabel 4. 17 

Biaya Bahan Baku Dolomite dengan Sistem Just-in-Time Purchasing 

D          O          L          O         M          I          T           E 

ITEMS 
JIT 

Cost/Ton Satuan Qn/year (Ton) Total Cost 

Purchasing Rp482.400 Per Ton 59602 Rp28.752.111.888 

Ordering Rp201 Per Order 52 X Rp10.469 

Carrying Rp40.267 Per Ton 1146 Rp46.153.846 

Other Carryng Cost Rp34.255 Per Ton 1146 Rp39.262.613 
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D          O          L          O         M          I          T           E 

ITEMS 
JIT 

Cost/Ton Satuan Qn/year (Ton) Total Cost 

Stockout Rp149.043 Per Ton 172 Rp25.624.938 

Biaya per Order    Rp28.863.163.755 

Sumber : Data yang diolah Peneliti 

Perusahaan melakukan pembelian dengan order seminggu sekali atau 52 kali 

dalam setahun dari pemasok yang berada di wilayah Tuban, Jawa Timur. Pembeli 

melakukan pemesanan yang relatif lebih sedikit dengan kenaikan harga bahan baku 

menjadi Rp 482.000/ ton dengan total pembelian setahun sejumlah 59.602 ton. Biaya 

lain-lain seperti carrying cost, order cost dan other carrying cost (insurance) telah 

dijelaskan sebelumnya. Biaya stockout (biaya kerugian akibat gangguan pemesanan) 

diestimasikan 2 kali lebih besar dari biaya asuransi, pergudangan dan pemesanan. 

Jumlah besar kuantitas stockout diperkirakan sebesar 15% dari jumlah bahan baku dalam 

sekali order. Total biaya dalam pembelian Dolomite sebesar Rp 28.863.163.755. 

Tabel 4. 18 

Biaya Bahan Baku Feldspar dengan Sistem Just-in-Time Purchasing 

F           E          L          D          S          P          A          R 

ITEMS 
JIT 

Cost/Ton Satuan Qn/year (Ton) Total Cost 

Purchasing Rp442.200 Per Ton 5647 Rp2.496.893.927 

Ordering Rp1.771 Per Order 52 X Rp92.092 

Carrying Rp531.300 Per Ton 109 Rp57.692.308 

Other Carryng Cost Rp31.400 Per Ton 109 Rp3.409.648 

Stockout Rp1.125.400 Per Ton 16 Rp18.330.587 

Biaya per Order       Rp2.576.418.562 
 

Perusahaan melakukan pembelian dengan order seminggu sekali atau 52 kali 

dalam setahun dari pemasok yang berada di wilayah Pati, Jawa Tengah. Pembeli 

melakukan pemesanan yang relatif lebih sedikit dengan kenaikan harga bahan baku 

menjadi Rp 442.200/ ton dengan total pembelian setahun sejumlah 5647 ton. Biaya lain-
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lain seperti carrying cost, order cost dan other carrying cost (insurance) telah dijelaskan 

sebelumnya. Biaya stockout (biaya kerugian akibat gangguan pemesanan) diestimasikan 

2 kali lebih besar dari biaya asuransi, pergudangan dan pemesanan. Jumlah besar 

kuantitas stockout diperkirakan sebesar 15% dari jumlah bahan baku dalam sekali order. 

Total biaya dalam pembelian Feldspar sebesar Rp 2.576.418.562. 

Tabel 4. 19 

Biaya Bahan Baku Soda Ash dengan Sistem Just-in-Time Purchasing 

S          O          D          A                       A          S           H 

ITEMS 
JIT 

Cost/Ton Satuan Qn/year (Ton) Total Cost 

Purchasing Rp4.504.500 Per Ton 56465 Rp254.347.776.903 

Ordering Rp620 Per Order 18 X Rp32.232 

Carrying Rp95.634 Per Ton 3137 Rp300.000.000 

Other Carryng Cost Rp321.138 Per Ton 3137 Rp1.007.396.003 

Stockout Rp833.544 Per Ton 471 Rp392.218.801 

Biaya per Order       Rp256.047.423.939 

Sumber : Data yang diolah Peneliti 

Perusahaan melakukan pembelian dengan order setiap tiga minggu atau 18 kali 

dalam setahun dari pemasok yang berada di Amerika. Hal ini dilakukan pada bahan baku 

soda ash karena muat barang, angkut barang dan bongkar barang dalam perkapalan 

memerlukan waktu sekitar 2 minggu. Pembeli melakukan pemesanan yang relatif lebih 

sedikit dengan kenaikan harga bahan baku menjadi Rp 4.504.500/ ton dengan total 

pembelian setahun sejumlah 56.465 ton. Biaya lain-lain seperti carrying cost, order cost 

dan other carrying cost (insurance) telah dijelaskan sebelumnya. Biaya stockout (biaya 

kerugian akibat gangguan pemesanan) diestimasikan 2 kali lebih besar dari biaya 

asuransi, pergudangan dan pemesanan. Jumlah besar kuantitas stockout diperkirakan 

sebesar 15% dari jumlah bahan baku dalam sekali order. Total biaya dalam pembelian 

Soda Ash sebesar Rp 256.047.423.939. 
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  Tabel 4. 20 

Biaya Bahan Baku Salt Cake dengan Sistem Just-in-Time Purchasing 

S          A          L          T               C        A          K           E 

ITEMS 
JIT 

Cost/Ton Satuan Qn/year (Ton) Total Cost 

Purchasing $201 Per Ton 5647   

  Rp1.943.670     Rp10.974.983.761 

Ordering Rp1.417 Per Order 52 X Rp73.674 

Carrying Rp1.147.608 Per Ton 109 Rp124.615.385 

Other Carryng Cost Rp31.400 Per Ton 109 Rp3.409.648 

Stockout Rp2.358.017 Per Ton 16 Rp38.407.510 

Biaya per Order       Rp11.141.489.977 
KURS VALAS       

$1 Rp9.670       

Sumber : Data yang diolah Peneliti 

Perusahaan melakukan pembelian dengan order seminggu sekali atau 52 kali 

dalam setahun dari pemasok yang berada di SPV, Purwakarta. Pembeli melakukan 

pemesanan yang relatif lebih sedikit dengan kenaikan harga bahan baku menjadi $201 / 

Ton atau sebesar Rp1.943.670/ ton dengan total pembelian setahun sejumlah 5.647 ton. 

Biaya lain-lain seperti carrying cost, order cost dan other carrying cost (insurance) telah 

dijelaskan sebelumnya. Biaya stockout (biaya kerugian akibat gangguan pemesanan) 

diestimasikan 2 kali lebih besar dari biaya asuransi, pergudangan dan pemesanan. 

Jumlah besar kuantitas stockout diperkirakan sebesar 15% dari jumlah bahan baku dalam 

sekali order.  Total biaya dalam pembelian Salt Cake sebesar Rp 11. 141.489.977. 

Table tersebut menjelaskan bahwa dengan menerapkan sistem just-in-time 

purchasing maka perusahaan dapat meminimalisir adanya pergudangan yang dapat 

memicu biaya non value added yang berlebih seperti perawatan, barang cacat karena 

terlalu lama digudang, dll. Saat peneliti melakukan observasi dan wawancara langsung 

dengan melihat perusahaan lain yang menerapkan sistem just-in-time purchasing 

menjelaskan bahwa sistem tersebut tidak ideal 0 persediaan, tetapi mendekati 0 
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persediaan yang berguna untuk menurunkan biaya atau cost reduction sehingga dapat 

dikatakan efisien. Peneliti menerapkan sistem just-in-time purchasing dengan 52 kali 

order dalam setahun atau seminggu sekali order pada setiap bahan baku, kecuali bahan 

baku soda ash yang hanya 18 kali dalam setahun hal itu dikarenakan penyuplai atau 

sumber soda ash berasal dari Amerika yang pengirimannya memakan waktu sampai 2-3 

minggu dalam sekali order.  

Perhitungan transformasi dari sistem pembelian tradisional menjadi sistem just-

in-time purchasing pada pembelian bahan baku diharapkan akan terjadi penurunan biaya 

sehingga terjadi pengefisienan biaya yang dikeluarkan perusahaan. Berikut kesimpulan 

selisih biaya pembelian bahan baku pada pabrik yang berada di Jakarta : 

Tabel 4. 21 

Selisih Efisiensi Biaya Pembelian Bahan Baku setelah Ditransformasikan ke Sistem 
Just-in-Time Purchasing 

Raw Materiall Toal Biaya Non-JIT Total Biaya JIT Selisih (efisiensi) 

Silica Sand Rp 76.287.198.732 Rp 76.140.434.347 Rp 146.764.385 
Dolomite Rp 28.979.206.963 Rp 28.863.163.755 Rp 116.043.208 
Feldspar Rp 2.749.267.963 Rp 2.576.418.562 Rp 172.849.401 
Soda Ash Rp 256.054.784.662 Rp 256.047.423.939 Rp 7.360.723 
Salt Cake Rp 11.475.173.995 Rp 11.141.489.977 Rp 333.684.018 

 Rp   375.545.632.315 Rp 374.768.930.580 Rp 776.701.735 
 

 

 
 

 
Sumber : Data yang diolah Peneliti 

Terjadi perbedaan pengeluaran biaya yang akan dilakukan perusahaan bila 

menggunakan sistem just-in-time purchasing dalam pembelian bahan baku. Perbedaan 

tersebut adalah biaya pergudangan yang diganti oleh biaya stockout cost, secara satuan 

per-ton memang biaya ini sangat mahal tetapi dengan manajemen produksi yang baik 

diharapkan biaya tersebut menjadi berkurang dan tidak muncul pada saat proses 

produksi. Dengan memakai sistem tersebut, perusahaan dapat memangkas biaya (cost 

reduction) dan mendapat efisiensi biaya pembelian bahan baku yang diharapkan, jika 
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perusahaan menerapkan sistem just-in-time purchasing maka akan mengurangi biaya 

pembelian bahan baku sekitar Rp 776.701.735 sehingga perusahaan dapat 

mengefisiensikan biaya pembelian bahan bakunya. . 

Secara akuntansi manajemen, perusahaan dapat mengefisiensikan biaya 

pembelian bahan baku dengan pembelian material secara just-in-time purchasing, dari 

hasil data tersebut menjadi acuan perusahaan dalam mengambil langkah-langkah 

keputusan yang lebih baik. Namun, pihak manajemen sebagai pengatur dan pengambil 

keputusan perusahaan melihat kedepan terhadap resiko yang timbul saat menggunakan 

sistem just-in-time purchasing tersebut. Perusahaan berusaha untuk tidak mengambil 

risiko-risiko yang akan ditemui saat proses produksi berlangsung sehingga tidak ada 

masalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen baik jenis dan waktu. 

4.3.3 Analisis Hasil Transformasi Sistem Pembelian Bahan Baku Setelah 

Menerapkan Sistem Just-In-Time Purchasing. 

Perusahaan yang menggunakan sistem just-in-time purchasing dalam pembelian 

material dianggap dapat mengefisiensikan biaya pembelian bahan baku. Hal ini terlihat 

dari berkurangnya biaya yang berhubungan kepada pergudangan yang merupakan biaya 

yang tidak memberi nilai tambah pada barang tersebut (non value added) sehingga 

berkurangnya pemborosan atas pengeluaran biaya sia-sia tersebut. 

Hal ini terlihat pada saat perubahan sistem pembelian tradisional yang dilakukan 

perusahaan saat ini dirubah dan ditransformasi menjadi sistem just-in-time purchasing 

terdapat perubahan terhadap hasil biaya yang timbul atas pembelian bahan baku. Rata-

rata perusahaan dalam sekali order pembelian bahan baku mengeluarkan biaya 

Rp375.545.632.315 dengan sistem pembelian yang dilakukan perusahaan saat ini dengan 

meminimalisir risiko-risiko yang timbul sehingga tetap dapat melayani pelanggan 

dengan baik misalnya saja pelanggan menginginkan produk yang diingikan dengan 
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pelanggan seperti kualitas, kuantitas dan jenis serta waktu yang dibutuhkan pelanggan, 

perusahaan tetap dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik dikarenakan 

pengukuran safety stock yang dilakukan perusahaan. 

Alasan lain perusahaan menggunakan sistem pembelian tradisional karena 

perusahaan merupakan perusahaan industri kaca terbesar di Jakarta sehingga setiap tahun 

sudah ada pesanan tetap dari pihak-pihak ketiga baik dalam negeri maupun luar negeri 

dan kondisi makro ekonomi yang cukup stabil memberi efek positif pada daya beli 

masyarakat didalam negeri yang tentunya memberikan pertumbuhan pada sektor 

properti, kontruksi dan menguatnya penjualan mobil didalam negeri sehingga 

perusahaan kelebihan order dalam produksi kaca. 

 Hal ini terlihat dari banyaknya pembangunan gedung-gedung yang berkonsep 

“green building” dan kawasan bisnis terpadu pada tahun 2012 dan beberapa proyek 

yang sedang dalam proses ditahun 2013. Contohnya saja saat ini pemerintah DKI sudah 

mengizinkan pembangunan mal, apartemen dan gedung-gedung baru dalam 2 tahun 

kedepan yang kontraknya sudah disetujui pada saat kekuasaan mantan gubernur Jakarta 

sebelumnya. 

Data yang didapat peneliti saat melakukan wawancara langsung dan obesrvasi 

menyebutkan bahwa perusahaan di Jakarta melakukan pembelian semua bahan baku 

dengan cara pemesanan satu bulan sekali dengan rata-rata pembelian Silica Sand Sebesar 

18.000 ton, Dolomite sebesar 5.500 ton, Feldspar sebesar 510 ton, Salt Cake sebesar 280 

ton dan Soda Ash sebesar 5000 ton. Penulis juga telah mendapatkan data biaya yang 

berhubungan langsung dengan pemesanan seperti data biaya pengaturan gudang, data 

pemesanan masing-masing bahan baku. Penulis melakukan perhitungan dengan 

pengalokasian bahan baku dengan menghitung mundur COGS, COGM dan pembelian 

raw material untuk mendapati bukti bahan baku yang hanya diproduksi tahun 2012. 
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Hasil yang diperoleh berdasarkan data dan dari laporan keuangan perusahaan tahun 2012 

mempunyai hasil yang mendekati kesamaan  yang penulis dapatkan dari wawancara 

yaitu Silica Sand sebesar 15.737 ton, Dolomite sebesar 4.967 ton, Feldspar sebesar 471 

Ton, Salt Cake sebesar 261 ton dan Soda Ash sebesar 4.705 ton. 

Data tersebut kemudian peneliti sesuaikan dengan teori dalam keputusan 

pembelian bahan baku dengan biaya dan kuantitas yang optimal, teori tersebut adalah 

Economic Order Quantity (EOQ) merupakan ketepatan jumlah kuantitas dan frekuensi 

order untuk mendapatkan biaya yang optimal. Hasil yang didapatkan dalam perhitungan 

EOQ menjelaskan bahwa bahan baku Silica Sand sangat baik pada order 15.419 ton 

dengan 12 kali order pertahun, Dolomite sangat baik pada order 15.419 ton dengan 10 

kali order pertahun,  

Feldspar sangat baik dilakukan pada order 461 ton dengan 12 kali order 

pertahun, Salt Cake sangat baik dilakukan order 209 ton dengan 15 kali order setahun, 

hal ini dipengaruhi karena lokasi sumber bahan baku relatif dekat dari perusahaan dan 

Soda Ash sangat baik pada order 6.429 ton dengan 9 kali order setahun, hal ini 

dipengaruhi oleh lokasi sumber yang jauh dari perusahaan. 

Peneliti melakukan transformasi dari perhitungan yang peneliti dapatkan 

diperguruan tinggi dengan menghitung biaya pembelian bahan baku dengan cara 

tradisional (non-JIT) menjadi JIT. Hasil yang didapatkan peneliti saat menghitung 

pembelian BB dengan sistem pembelian tradisional sebesar Rp375.545.632.315 dan 

hasil pembelian dengan sistem just-in-time purchasing sebesar Rp 374.768.930.580, 

sehingga dalam perhitungan akuntansi biaya terdapat efisiensi biaya pembelian bahan 

baku  sebesar Rp776.701.735 pada tahun 2012. Selisih hasil positif tersebut menyatakan 

bahwa perusahaan dapat mengefisiensikan biaya dalam pembelian bahan baku dengan 

sistem just-in-time purchasing. 
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4.4 Argumentasi Mengenai Analisis Dan Pembahasan 

4.4.1 Argumentasi Faktor  yang Dapat Mendukung Perusahaan  Menerapkan 

Sistem Just-In-Time Purchasing 

PT. Asahimas Flat Glass Tbk. dalam praktiknya mengutamakan pelayanan dan 

kepuasan konsumen dengan harapan perusahaan akan terus maju bersama dengan 

pertunbuhan ekonomi di Asia, dengan hal ini negara Cina yang merupakan penduduk 

terbanyak didunia dapat menekan upah para pegawainya sehingga dalam memproduksi 

produk jadi (Finished Goods) negara Cina mendapatkan biaya yang sangat murah 

sehingga bahan baku produksinya pun tergolong murah. 

Saat ini negara Cina tersebut akan melakukan ekspansi bisnisnya dengan cara 

ekspor barang hasil produksinya ke berbagai negara termasuk Indonesia. Hal ini 

membuat PT. Asahimas Flat Glass Tbk terancam penjualan menurun dikarenakan harga 

yang lebih mahal yang disebabkan harga produksi termasuk  pembelian bahan baku yang 

besar. Dalam situasi ini perusahaan dapat mendukung penerapan sistem just-in-time 

purchasing untuk menekan biaya pembelian bahan baku perusahaan. 

Penerapan sistem just-in-time purchasing dapat dilakukan perusahaan untuk 

mendukung perusahaan agar dapat mengurangi biaya perusahaan dalam pembelian 

bahan baku. Sistem just-in-time purchasing yang dilakukan perusahaan dapat menekan 

biaya yang  tidak akan memberi nilai tambah pada suatu barang (non-value-added) 

dalam alur proses produksi. Biaya non-value-added ini contohnya adalah biaya 

penyimpanan barang, biaya atas cacat barang saat disimpan. Hasil perhitungan yang 

peneliti jabarkan membuktikan bahwa pengurangan biaya non-value-added dapat 

mengurangi biaya pembelian bahan baku. Perusahaan dapat juga menerapkan sistem 

just-in-time purchasing karena perusahaan dapat menerima orderan dari pelanggan 

sesuai order (job-order-costing) dan dapat memperbaiki hubungan dengan pemasok 
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secara terus menerus akan menyebabkan hubungan kedua pihak saling percaya sehingga 

akan menimbulkan keuntungan pada kedua pihak  seperti diskonto atau penurunan harga 

satuan untuk perusahaan dan pembelian tetap dari perusahaan. 

Pendapat peneliti adalah manajemen perusahaan dapat menurunkan biaya 

produksi yang dilakukan perusahaan khususnya dalam pembelian bahan baku dengan 

menerapkan sistem just-in-time purchasing dan meninjau kedepan resiko- resiko yang 

timbul dalam penerapan sistem just-in-time purchasing agar tidak terjadi turunnya 

tingkat pelayanan dan kepuasan konsumen dikarenakan kosongnya stok digudang 

sehingga proses produksi yang dilakukan perusahaan terganggu yang mengakibatkan 

penurunan penjualan tahun berikutnya. Hasil dari penerapan sistem just-in-time 

purchasing diharapkan perusahaan agar terus meluaskan jaringan bisnisnya sehingga 

ancaman besar bisnis dari Cina dapat dihindari oleh perusahaan. 

4.4.2 Argumentasi Efisiensi Biaya Pembelian Bahan Baku  PT. Asahimas Flat 

Glass dengan Menerapkan Sistem Just-In-Time Purchasing 

Dalam akuntansi manajemen dan biaya, Terdapat teori yang menjelaskan tentang 

biaya dan kuantitas optimal dalam pemesanan bahan baku (EOQ) models dan efisiensi 

biaya pembelian bahan bakui (favorable) dalam pemesanan bahan baku yaitu sistem just-

in-time purchasing . 

Perusahaan saat ini perusahaan menggunakan penjadwalan satu bulan sekali 

dalam jarak pemesanan bahan baku, hal ini dilakukan agar perusahaan lebih mudah 

dalam estimasi kebutuhan bahan baku dan estimasi safety stock untuk menjaga agar 

kebutuhan bahan baku tetap terpenuhi tanpa dikuatirkan kendala- kendala saat 

pengiriman bahan baku dari pemasok ke perusahaan. Saat diukur peneliti dengan 

menggunakan EOQ models terdapat hasil yang menunjukkan bahwa pembelian bahan 
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baku yang dilakukan perusahaan mendekati dengan hasil EOQ models dengan frekuensi 

pembelian yang tidak berbeda pada sebagian bahan baku. Hal ini menunjukkan 

manajemen perusahaan melakukan pembelian bahan baku dengan pembelian yang 

mendekati optimal dan tetap dapat mengukur estimasi penggunaan bahan baku dan safety 

stock yang teratur yaitu dengan jarak pemesanan sebulan sekali. 

Peneliti menghitung rata-rata biaya pembelian dalam pemesanan bahan baku saat 

perusahaan melakukan pembelian bahan baku dengan jarak satu bulan sekali (non- just-

in-time purchasing ) kemudian ditransformasi penerapan sistem just-in-time purchasing. 

Terdapat selisih hasil efisiensi yang didapatkan jika perusahaan menerapkan sistem just-

in-time purchasing sebesar Rp 776.701.735. Tetapi selisih tersebut tidak terlalu besar 

dibandingkan dengan jumlah pembelian yang dilakukan perusahaan sebesar  Rp 

375.545.632.315 yang membuat manajemen perusahaan dapat mengambil keputusan 

berdasarkan efisiensi dan resiko- resiko yang timbul dengan penerapan sistem produksi 

just-in-time. 

4.4.3 Argumentasi Analisis Hasil Transformasi Sistem Pembelian Bahan Baku 

Setelah Menerapkan Sistem Just-In-Time Purchasing. 

Setelah peneliti melakukan transformasi pembelian bahan baku dengan 

menerapkan  sistem just-in-time purchasing, peneliti mendapatkan adanya selisih 

efisiensi sebesar Rp 776.701.735. Hasil efisiensi tersebut relatif kecil dibandingkan 

dengan laba perusahaan pada tahun 2012 sebesar Rp  448,6 miliyar rupiah  dan tidak 

terlalu berpengaruh terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan manajemen 

dikarenakan akibat resiko yang timbul lebih besar dibandingkan dengan efisiensi 

pembelian bahan baku. 
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Pada tahun 2012 sampai 3 tahun kedepan terdapat banyak pembangunan yang 

dilakukan dalam negeri khususnya DKI Jakarta, sehingga jumlah permintaan dan 

pesanan kaca akan tumbuh selama 3 tahun kedepan. Demi menjaga kualitas kepercayaan 

konsumen, perusahaan tidak mau mengambil resiko yang besar dikarenakan kekurangan 

pasokan bahan baku terganggu sehingga menggangu kegiatan produksi yang 

mengakibatkan perusahaan kehilangan kepercayaan konsumen. 

Hal ini menjelaskan secara akuntansi biaya terdapat efisiensi yang didapat 

perusahaan dengan menggunakan sistem just-in-time purchasing. Saat ini perusahaan 

sudah menerapkan pendekatan just-in-time purchasing dalam aspek-aspek produksinya 

seperti pengutamaan kualitas hasil produksi, zero defect merupakan standar yang harus 

dipenuhi sehingga bila ada cacat kaca sedikit saja akan diolah lagi dalam pemrosesan 

produksi awal dan para pekerja adalah orang-orang yang terampil dan ahli dibawah 

Traning Monozukuri Center (TMC) yaitu badan perusahaan yang melatih keterampilan 

dan keahlian pekerjanya. Tetapi alasan perusahaan menerapkan sistem produksi just-in-

time masih dipertimbangkan manajemen perusahaan dalam mengurangi resiko- resiko 

yang timbul saat ekspansi bisnis kedepan yang pesat serta, dalam pemenuhan jumlah 

pesanan kaca yang cukup banyak dari konsumen yg diakibatkan dari pertumbuhan 

ekonomi nasional yang sedang berkembang. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah peneliti kemukakan pada bab-

bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan pada PT. Asahimas Flat Glass 

Tbk, yaitu :  

1. Faktor – faktor yang mendukung PT. Asahimas Flat Glass dapat menggunakan 

sistem just-in-time purchasing adalah : 

a. Perusahaan menggunakan metode job order costing yaitu perusahaan hanya 

memproduksi pesanan dari konsumen dan memproduksi sesuai jenis yang 

dipesan. Banyaknya bangunan, gedung dan apartemen yang akan dibangun 

pada tahun 2013 sampai 2 tahun mendatang juga menjadi acuan perusahaan 

dalam  mengukur jumlah produksi dan dari jumlah produksi tahun 

sebelumnya.  

b. Perusahaan mengusahakan zero defect pada hasil produksinya, hal ini 

menjadi tolak ukur bahwa kualitas adalah hal yang sangat penting. Kualitas 

baik dimulai dari bahan baku sampai pada finish good, sehingga perusahaan 

akan menghasilkan finish goods sesuai dengan spesifikasi keinginan 

konsumen. 

c. Pembelian bahan baku yang dilakukan PT. Asahimas Flat Glass Tbk. saat ini 

dilakukan dengan kerjasama antar pemasok yang terbatas dengan spesifikasi  

bahan baku yang dibutuhkan perusahaan. 

2. Saat ini PT. Asahimas Flat Glass melakukan pembelian bahan baku dengan 

sistem pembelian bahan baku secara  tradisional dan dengan pendekatan 
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economic order quantity. Perusahaan melakukan safety stock yang diukur pada 

pembelian selanjutnya dan dikenakan biaya pergudangan dan perawatan. Untuk 

dapat mengefisiensikan biaya terutama dalam pembelian bahan baku, PT 

Asahimas Flat Glass dapat Tbk. melakukan pembelian bahan baku dengan cara 

just-in-time purchasing. Cara ini dapat menurunkan biaya perawatan dalam 

pergudangan serta risiko  bahan baku yang rusak dan cacat akibat terlalu lama 

disimpan digudang (non-value-added). PT. Asahimas Flat Glass dapat 

menurunkan biaya produksi (favorable) dalam pembelian bahan baku dengan 

menggunakan sistem just-in-time purchasing sebesar Rp 776.701.735 pada tahun 

2012. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk terus menciptakan efisiensi 

biaya dalam pembelian bahan baku. 

3. Hasil transformasi sistem pembelian bahan baku setelah PT. Asahimas Flat Glass 

menerapkan sistem just-in-time purchasing adalah perusahaan dapat menurunkan 

biaya pembelian bahan baku sebesar Rp 776.701.735 pada tahun 2012. Selain 

dapat mengefisiensikan biaya pembelian bahan baku, sistem just-in-time 

purchasing terus mendukung kualitas hasil produksi dan meningkatkan zero 

defect yang dilakukan perusahaan terhadap hasil produknya. Namun, sistem 

produksi just-in-time masih dapat diukur kekurangannya oleh perusahaan seperti 

rentannya resiko keterlambatan kiriman pasokan bahan baku ke perusahaan yang 

dapat menyebabkan gangguan produksi kaca (risks supply and production), serta 

dapat mengakibatkan turunnya kepuasan konsumen dikarenakan permintaan 

konsumen yang kurang terpenuhi. Hal ini dapat dipelajari dan dikaji kembali oleh 

perusahaan dengan dilakukannya evaluasi  risiko dalam pembelian bahan baku 

sehingga risiko-risiko yang timbul dapat diminimalisir perusahaan dan 
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perusahaan dapat menekan biaya pembelian bahan baku tersebut untuk terus 

dapat mengefisiensikan biaya produksinya. 

5.2 Saran 

Bedasarkan temuan dan kesimpulan dalam penelitian ini, saran yang dapat 

diberikan peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Untuk PT. Asahimas Flat Glass Tbk. 

PT. Asahimas Flat Glass diharapkan dapat memperhatikan, mempelajari dan 

mengkaji kembali kesempatan perusahaan untuk dapat meningkatkan efisiensi 

biaya produksi, salah satunya adalah pada saat pembelian bahan baku yang 

dilakukan perusahaan. Cara pembelian bahan baku dengan menggunakan 

pembelian bahan baku secara just-in-time diharapkan akan menekan biaya 

produksi. Hal tersebut benar dibuktikan peneliti bahwa PT. Asahimas Flat Glass 

dapat menekan biaya produksi pada saat pembelian bahan baku sebesar  Rp 

776.701.735 pada tahun 2012. 

PT. Asahimas Flat Glass dapat melakukan pengukuran dan mempelajari 

hambatan dan risiko yang timbul atas perubahan cara pembelian bahan baku 

menjadi just-in-time purchasing. Hambatan yang timbul pada saat penerapan 

sistem just-in-time purchasing adalah non-fix orders dan difficult to get other 

suppliers. Hambatan non fix order adalah output yang masih belum jelas 

dikarenakan ketidakpastian order sehingga dikhawatirkanakan ada penghentian 

produksi yang tidak mencapai target dan ketidak-efisienan produksi dan difficult 

to get other suppliers adalah kesulitan dalam mendapatkan suatu bahan baku dari 

pemasok lain dikarenakan faktor jarak, kerjasama dan kualitas material 

dikarenakan pemasok inti sedang mengalami kesulitan atau tidak dapat 

memenuhi kebutuhan perusahaan. Sedangkan risiko yang timbul adalah seperti 

Analisis Penerapan..., Muhammad Reza Falah Triprabowo, Ak.-Ibs, 2013 



hambatan atau telatnya perjalanan pada saat pengiriman persediaan ke gudang, 

hal tersebut dapat diminimalisir sehingga dapat terciptanya efisiensi biaya 

produksi pada bahan baku dengan adanya pembentukan pengendalian risiko 

bahan baku. 

2. Untuk Peneliti Selanjutnya. 

Melakukan penelitian yang berfokus pada penerapan sistem just-in-time 

purchasing pada perusahaan dengan industri manufaktur lain yang berbeda 

dengan tujuan efisiensi biaya pembelian bahan baku baik dalam JIT purchasing 

maupun JIT manufacturing, sehingga dapat terlihat kemampuan baik dan tidak 

baiknya serta risiko-risiko yang timbul dalam penerapan sistem just-in-time 

purchasing.  
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