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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan mengenai analisis 

penerapan sistem Just In Time (JIT) dalam meningkatkan efisiensi biaya 

bahan baku, dapat diambil kesimpulan bahwa Konveksi Kurnia Jaya 

Collection dapat menerapkan sistem Just In Time (JIT) dalam pemenuhan 

kebutuhan produksi dan akan meningkatkan efisiensi biaya bahan baku 

dengan pertimbangan sebagai berikut : 

1. Dalam melaksanakan kegiatan pembelian penentuan biaya persedian 

bahan baku Konveksi Kurnia Jaya Collection menggunakan metode 

tradisional, sehingga mengalami pemborosan seperti didalam gudang 

terdapat banyak persediaan bahan baku. Maka akan terjadi penambahan 

biaya penyimpanan, sehingga akibatnya perusahaan akan menanggung 

biaya persediaan bahan baku yang cukup tinggi dan tidak terdapat 

efisiensi biaya persediaan.  

2. Dalam usaha meningkatkan efisiensi biaya persediaan bahan baku 

perusahaan dapat menggunakan metode Just In Time, pembelian 

dilakukan dengan jumlah yang kecil dan pengiriman secara berkala, 

sehingga dapat menekan terjadinya biaya penyimpanan. Metode Just In 

Time tidak akan dilakukan tanpa ada komitmen pada pengendalian 

mutu secara total, dimana pada dasarnya adalah berusaha untuk 

menyempurnakan mutu agar proses produksi bebas dari kerusakan. 

Oleh karena itu, perusahaan harus membuat kontrak jangka panjang 

yang bersifat saling menguntungkan antar supplier dan perusahaan. 

Dengan fleksibilitas pengiriman dan kuantitas bahan yang tinggi 

sehingga biaya pemesanan dan penyimpanan dapat diminimalkan. 

Keuntungan bagi supplier adalah jaminan keamanan pembelian dalam 

jangka panjang. 
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3. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan di Konveksi Kurnia 

Jaya Collection pada Tahun 2016 maka dapat diketahui nilai 

persediaan bahan baku sesuai dengan hasil perhitungan secara 

tradisional sebesar Rp. 3.682.751.474,00 sedangkan hasil 

perhitungan secara just in time sebesar Rp. 2.337.794.103,00 

sehingga ada efisiensi nilai biaya bahan baku dari kebijakan 

just in time sebesar Rp. 1.344.957.371,00. 

 

B.  Keterbatasan Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian ini tidak luput dari beberapa 

keterbatasan yang antara lain meliputi: 

1. Obyek penelitian yang masih kecil, artinya luas penelitian yang masih 

kecil, sehingga kurang maksimal dalam menyimpulkan. 

2. Responden pada penelitian ini hanya tertuju pada satu usaha yang 

dilakukan secara langsung oleh pemiliknya. 

3. Kurangnya kontrol dari pemilik usaha terhadap karyawan, sehingga 

kinerjanya kurang efektif dan produktivitas tidak stabil. 

 

C. Saran 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka ada beberapa 

hal yang mungkin dapat menjadi masukan antara lain : 

1. Sebaiknya Konveksi Kurnia Jaya Collection perlu menerapkan sistem 

just in time dalam perencanaan pembelian bahan baku sehingga dapat 

meningkatkan efisiensi biaya bahan baku. 

2. Konveksi Kurnia Jaya Collection hendaknya memperhatikan biaya 

yang terkait dengan pembelian kebutuhan bahan baku. Sehingga dapat 

terkontrol dengan baik dan tidak menimbulkan biaya yang lebih, yaitu 

pemborosan bahan baku. 

3. Dalam kegiatan produksi, penataan aliran rantai produksi perlu 

mempertimbangkan sistem produksi yang berkelanjutan, sehingga 

proses produksi berjalan dengan lancar. Dan juga tempat penyimpanan 
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dengan tempat proses produksi jangan berjauhan, karena akan 

menambah biaya pemindahan perusahaan yang berlebih. 

 

D. Penutup 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 

taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan dalam penulisan skripsi ini. Sholawat teruntuk Rasulullah 

SAW yang telah memberikan pelajaran kepada kita semua. Semoga kita 

semua menjadi pengusaha yang baik dan sukses seperti beliau. Amien. 

Penulis menyadari sedalam-dalamnya bahwa skripsi ini masih jauh 

dari kata sempurna meskipun penulis sudah berusaha semaksimal 

mungkin. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dan kekurangan 

pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis dengan rendah 

hati mengharapkan kritik dan saran yang membangun pembaca, demi 

kesempurnaan penulisan skripsi ini. 

Akhirnya tiada kata yang pantas keluar dari penulis selain 

memohon ampun kepada Allah SWT atas segala kekurangan dan 

kesalahan penulis. Doa penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

khususnya bagi penulis dan semua pihak pada umumnya. Amien. 


