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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem perencanaan, pengendalian, 

dan menganalisis kemungkinan penerapan sistem Just In Time (JIT) pada 

persediaan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan produksi pada PT Tirta 

Intimizu Nusantara. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui metode 

observasi dan wawancara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, 

data primer dan data sekunder. Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan langkah – langkah penerapan Just In Time (JIT) yaitu 

perencanaan bahan baku, biaya pembelian bahan baku, biaya pemesanan 

bahan baku, dan biaya penyimpanan bahan baku serta membandingkan 

efisiensi dan efektifitas penerapan JIT di perusahaan. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa penerapan sistem JIT dapat meningkatkan efisiensi dan 

efektifitas biaya karena dapat mengurangi pemborosan pembelian, 

menurunkan biaya pemesanan dan menurunkan biaya penyimpanan 

persediaan bahan baku dalam memenuhi kebutuhan produksi. Jadi dalam 

memenuhi kebutuhan produksi pada PT Tirta Intimizu Nusantara, dapat 

menerapkan sistem Just In Time (JIT) untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektifitas biaya dengan catatan perusahaan mampu untuk mengaplikasikan 

syarat – syarat sistem Just In Time yang belum dipenuhi perushaan. 

Kata kunci: persediaan, Just In Time, Perusahaan Manufaktur 
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