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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Efisiensi biaya produksi pada 

perusahaan M-02 Handicraf Manufacture, (2) Efisiensi biaya produksi jika 

menerapkan sistem Just In Time pada perusahaan, (3) Adanya perbedaan antara 

tidak menerapkan dan menerapkan JIT terhadap efisiensi biaya produksi, (4) 

Pengaruh Penerapan Just In Time terhadap efisiensi biaya produksi. Metode yang 

digunakan adalah komparatif dan deskriftip analitis dengan pendekatan studi 

kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui data primer yaitu data yang 

diperoleh langsung dari sumber data dimana penelitian ini dilaksanakan, di 

perusahaan M0-2 Handycraft Manufactur dan data sekunder yaitu data yang 

diperoleh dari literatur dan buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah 

yang akan diteliti. Untuk data laporan keuangan dari bulan November 2011 

sampai dengan bulan agustus 2012. Alat analisis yang digunakan adalah t-test 

teknik statistik parametris dan uji regresi sederhana dengan skala pengukuran 

rasio. Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji beda rata-rata dan uji t. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa: (1) Efisiensi biaya produksi perusahaan M0-2 

Handycraft Manufactur mengalami peningkatan dan penurunan, (2) Efisiensi 

biaya produksi jika menerapkan sistem Just In  Time di perusahaan lebih tinggi 

dibandingkan dengan tidak menerapkan JIT, (3) pengujian mengenai perbedaan 

antara tidak menerapkan dan menerapkan JIT terhadap efisiensi biaya produksi 

yaitu terdapat perbedaan yang signifikan, (4) pengujian mengenai pengaruh 

penerapan JIT terhadap efisiensi biaya produksi yaitu terdapat pengaruh antara 

penerapan just in time terhadap efisiensi biaya produksi, meskipun pengaruhnya 

tidak signifikan. 

 

 

Kata kunci: Penerapan Just In Time, efisiensi biaya produksi 
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Pendahuluan 

 

Selama ini kebanyakan perusahaan menggunakan sistem pemanufakturan 

tradisional yang mengatur skedul produksinya hanya berdasarkan pada peramalan 

kebutuhan di masa yang akan datang. Padahal kita ketahui bahwa tidak ada 

seorangpun yang dapat memprediksi masa yang akan datang dengan pasti, 

walaupun telah memiliki pemahaman yang sempurna tentang masa lalu dan 

memiliki insting yang tajam terhadap kecenderungan yang terjadi di pasar. 

Namun tetap saja produksi berdasarkan prediksi terhadap masa yang akan datang 

dalam sistem tradisional ini memiliki resiko kerugian yang besar karena over 

produksi daripada produksi berdasarkan permintaan sesungguhnya. 

 

Perusahaan yang mempunyai kemampuan bersaing adalah perusahaan yang dapat 

menjalankan operasinya secara efisien dan efektif, sehingga pemborosan-

pemborosan sumber daya dapat dihindari. Jika pemborosan sumber daya terjadi 

akan membawa kerugian dalam perusahaan yang pada akhirnya akan 

mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Maka dari itu perusahaan harus 

mampu menciptakan suatu sistem yang dapat menghindari risiko kerugian dalam 

produksi dan dapat meningkatkan efisiensi perusahaan dengan mengeliminasi 

setiap pemborosan yang ada. Dengan kata lain perusahaan harus dapat 

mengurangi atau bahkan menghilangkan kegiatan-kegiatan yang tidak bernilai 

tambah (nonvalue added activities) dan memaksimalkan kegiatan-kegiatan yang 

bernilai tambah (value added activities). Salah satu cara yang dapat dilakukan 

oleh perusahaan untuk mewujudkan kondisi ini adalah dengan menerapkan sistem 

pengendalian persediaan dan produksi Just In-Time. JIT merupakan sistem 

pemanufakturan yang sangat efektif untuk diterapkan dalam bisnis, karena hanya 

akan melakukan produksi apabila ada pesanan jadi perusahaan akan terhindar dari 

kemungkinan kerugian.  

 

Sekarang, Sistem Just In-Time bukan hanya sekadar wacana saja tetapi telah dapat 

diimplementasikan di beberapa perusahaan. Salah satu perusahaan yang merasa 

terbantu dengan adanya penerapan JIT dalam meningkatkan efisiensi biaya 

produksi adalah Harley Davidson. Harley Davidson menerapkan JIT untuk 

menghemat lebih dari $ 22 juta dalam setahun, yang berhubungan dengan 

penurunan persediaan produk dalam proses. Dengan JIT, suku cadang yang 

diproduksi dan dikirimkan ke tempat pemrosesan hanya dalam jumlah yang 

diperlukan untuk satu hari produksi dan dalam kualitas yang tinggi. (Blocher, 

Chen, dan Lin, Diterjemahkan oleh A. Susty Ambarriani, 2000:114) 

 

Bagi setiap perusahaan, biaya merupakan suatu komponen yang sangat penting 

dalam menunjang pelaksanaan kegiatan dalam usaha mencapai suatu tujuan. 

Tujuan itu dapat tercapai apabila biaya yang dikeluarkan sebagai bentuk suatu 

pengorbanan oleh perusahaan yang bersangkutan telah diperhitungkan sacara 

tepat. Oleh karena itu, untuk dapat tetap bersaing dengan perusahaan lain, maka 

perusahaan harus dapat mengelola dan memperhitungkan biaya secara tepat, agar 

tercipta suatau efisiensi biaya. Efisiensi biaya yang dimaksud disini adalah 

penggunaan biaya sesungguhnya dapat ditekan sedemikian rupa, sehingga biaya 
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sesungguhnya dapat lebih rendah dari biaya anggaran biaya. Dengan terwujudnya 

efisiensi biaya diharapkan perusahaan dapat memperoleh laba yang optimal. Salah 

satu biaya yang harus ditekan agar tercipta efisiensi biaya adalah biaya produksi, 

karena biaya produksi merupakan biaya yang sangat besar yang dikeluarkan oleh 

perusahaan selama melakukan proses produksi. Biaya produksi merupakan 

sejumlah biaya yang menyangkut pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi, 

yang terdiri dari biaya bahan baku (BBB), biaya tenaga kerja langsung (BTKL), 

dan biaya overhead pabrik (BOP). 

 

Melalui penerapan Just In Time, perusahaan diharapkan dapat menekan biaya 

produksi dengan mengeliminasi biaya-biaya yang tidak memberikan nilai tambah 

bagi produk, sehingga dapat dicapai suatu efisiensi biaya produksi. Dengan 

terjadinya efisiensi biaya produksi maka perusahaan diharapkan dapat 

memperoleh keuntungan yang kompetitif, sehingga perusahaan dapat terus 

bertahan disaat persaingan yang semakin ketat dan dapat menjadi perusahaan 

yang unggul diantara perusahaan lainnya. 

  

Untuk mengetahui adanya perbedaan pada 2 kondisi, yaitu kondisi dimana 

perusahaan tidak menerapkan Just In Time dengan jika perusahaan menerapkan 

Just In Time, serta untuk mengetahui adanya pengaruh dari penerapan Just in 

Time terhadap efisiensi biaya produksi, maka penulis melakukan penelitian di 

perusahaan M-02 Handycraft Manufacture. Dengan pertimbangan karena 

perusahaan tersebut menerapkan sistem tradisional, dan memiliki beberapa 

kriteria dari penerapan JIT, seperti adanya kontrak kerjasama dengan pemasok 

dan pelanggan, dan hal-kriteria lainya yang dapat menunjang untuk diterapkannya 

sistem Just In Time di perusahaan tersebut.  

 

Landasan Teori 

 

Just In Time (JIT) 

 

Just In Time adalah usaha untuk mengurangi waktu penyimpanan (stourage time) 

yang merupakan suatu akibat dari aktivitas bukan penambah nilai bagi konsumen 

(nonvalue added activities) (mulyadi, 1993: 25-26). Awalnya Just  In Time (JIT) 

ini dikembangkan oleh Toyota Motor Corporation. Sistem ini dicetuskan oleh 

Taiichi Ohno di pabrik perakitan mobil Toyota pada tahun 1960-an dan 

dikenalkan sebagai metode produksi baru dan diberi nama Just  In  Time (JIT). 

Selanjutnya sistem ini diadopsi dan diterapkan  pada industri lainnya. Menurut Jay 

Heizer dan Bary Render, alih bahasa Kresnohadi Ariyanto (2005:259) Konsep 

dibelakang Just In Time adalah sistem tarik, yaitu  sebuah sistem tarik yang 

memproduksi satu unit lalu ditarik ke tempat yang memerlukannya pada saat 

diperlukan.  

 

Just In Time merupakan filosofi pemanufakturan yang memiliki implikasi penting 

dalam manajemen biaya. Menurut Blocher (2000:113) fokus dari pada Just In 

Time adalah eliminasi pemborosan, pengurangan persediaan dan pengembangan 

hubungan dengan supplier yang kuat, peningkatan keterlibatan para karyawan dan 

pengembangan program-program yang berfokus pada pelanggan. Tingkat 

http://id.wikipedia.org/wiki/Toyota
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koordinasi yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan JIT mengacu pada 

masalah-masalah yang ada, seperti pemborosan, penyusutan persediaan dan 

supplier yang tidak dapat diandalkan. JIT membantu organisasi untuk menjadi 

lebih efisien dan dapat dikelola secara lebih baik, sehingga dapat menghasilkan 

laba yang lebih baik dari para pesaingnya. 

 

Efisiensi dan Biaya Produksi 

 

Efisiensi merupakan suatu hal yang penting yang harus dilakukan oleh perusahaan 

untuk mencapai laba yang optimal. Konsep efisiensi berkaitan dengan seberapa 

jauh suatu proses mengkonsumsi masukan dibandingkan dengan standar atau 

sesuatu yang bisa dijadikan pembanding. 

 

Menurut Mulyadi (2009:14) 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. 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, yaiu biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi selain 

biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. 

 

Anggaran Biaya Produksi 

 

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk 

angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan 

perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu dimasa yang akan datang (Ellen 

Christina, M. Fuad, Sugiarto dan Edy Sukarno (2002:1). Sedangkan Anggaran 

biaya produksi adalah suatu perencanaan secara terperinci mengenai jumlah unit 

produk yang akan diproduksi selama periode yang akan datang, yang didalamnya 

mencakup rencana mengenai jenis (kualitas), jumlah (kuantitas), waktu (kapan), 

produksi akan dilakukan. 

 

Efisiensi Biaya Produksi 

 

Biaya produksi yang sesungguhnya dipergunakan seringkali menyimpang dari 

biaya produksi yang telah dianggarkan. Biaya produksi yang sesungguhnya 

dipergunakan kadang-kadang lebih besar atau lebih kecil dari biaya produksi yang 

dianggarkan tersebut. Mempergunakan biaya dengan efisien terutama biaya 

produksi merupakan suatu keharusan apabila perusahaan menginginkan tujuan 

perusahaan dalam mencapai laba yang optimal dapat tercapai. 

 

Efisiensi biaya produksi adalah hubungan perbandingan antara anggaran biaya 

produksi (input) dengan realisasi biaya produksi (output). (Syahu Sugian, 

2006:76). Untuk menilai efisiensi biaya produksi, secara langsung akan meliputi 

tiga komponen biaya produksi, yaitu efisiensi biaya bahan baku, efisiensi biaya 

tenaga kerja langsung, dan efisiensi biaya overhead pabrik. Untuk mengetahui 
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efisien atau tidaknya biaya produksi dilakukan dengan cara menghitung selisih 

antara anggaran dengan realisasinya. 

 

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

 

Perusahaan M-02 Handicraft manufacture merupakan perusahaan yang 

menggunakan sistem tradisional (tidak menerapkan JIT), dimana efisiensi biaya 

produksi di peusahaan tersebut dilakukan dengan membandingkan anggaran biaya 

biaya produksi dengan realisasi biaya produksi (Henry Simamora: 1999). Biaya 

produksi yang diperbandingkan disini merupakan semua biaya yang dikeluarkan 

dari mulai bahan mentah dipesan hingga produk jadi dihasilkan, yang terdiri dari 

biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. 

 

Tidak semua biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan produk 

dapat memberikan nilai tambah bagi produk. Adakalanya biaya yang dikeluarkan 

dianggap sebagai pemborosan, yang dapat mengakibatkan biaya produksi menjadi 

besar, dan tingkat efisiensinya menjadi rendah. Yang menjadi sumber pemborosan 

menurut Vincent Gaspersz (2002:48), terdiri dari : Pemborosan karena kelebihan 

produksi dari permintaan konsumen (pasar), Pemborosan karena waktu 

menunggu, Pembororsan karena transportasi dalam pabrik, Pemborosan karena 

inventori, Pemborosan karena pergerakan (motion), Pemborosan karena 

pembuatan produk cacat, Pembororsan karena proses produksi itu sendiri tidak 

efektif dan efisien (apabila produk itu tidak seharusnya dibuat atau proses itu tidak 

seharusnya digunakan). 

 

Dalam sistem just in time, efisiensi dilakukan dengan membandingkan anggaran 

biaya produksi dengan realisasi biaya produksi. Realisasi biaya produksi yang 

dikeluarkan disini merupakan biaya-biaya yang dapat memberikan nilai tambah 

pada produk saja, sedangkan biaya yang tidak memberikan nilai tambah yang 

dianggap sebagai pemborosan, seperti biaya pemesanan, penyimpanan, biaya 

produk cacat, over produksi, dll akan dieliminasi. Sehingga biaya produksi yang 

sebenarnya dikeluarkan dapat lebih rendah dan efisiensi biaya produksi dapat 

meningkat. Hal ini sejalan dengan teori dari Hansen dan Mowen (2001:478) yang 

menyatakan bahwa sistem JIT menawarkan peningkatan efisiensi biaya dan secara 

simultan mempunyai fleksibilitas untuk merespon permintaan pelanggan akan 

kualitas yang lebih baik serta variasi yang lebih banyak. Produksi dan pembelian 

dengan sistem JIT mewakili usaha terus-menerus dalam mengejar produktivitas 

melalui penghapusan pemborosan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika 

perusahaan M-02 yang menerapkan sistem tradisional (belum menerapkan JIT) 

beralih dengan menerapkan sistem JIT, maka efisiensi biaya produksi akan relatif 

lebih tinggi dibandingkan dengan tidak diterapkannya JIT. Karena dalam JIT 

segala aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah (nonvalue added activity) 

bagi produk dianggap sebagai pemborosan yang harus dihilangkan/dieliminasi. 

Dari pemaparan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Terdapat perbedaan antara tidak menerapkan dan menerapkan Just In Time 

terhadap efisiensi biaya produksi 

H2 : Terdapat Pengaruh dari penerapan sistem Just In Time terhadap efisiensi 

biaya produksi 
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Metode Penelitian 

 

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus. Metode 

penelitian deskriptif analitis yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan 

data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, 

diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang 

ada”. (Sugiyono, 2008:105). 

 

Operasionalisasi Variabel 

 

Operasionalisasi variabel yaitu kegiatan menguraikan variabel menjadi sejumlah 

variabel operasional (indikator) yang langsung menunjukkan pada hal-hal yang 

diamati atau diukur. Sesuai dengan judul yang dipilih yaitu : “Penerapan Sistem 

Just In Time (JIT) terhadap Efisiensi Biaya Produk”, maka variabel dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Variabel (X1) diartikan sebagai efisiensi biaya produksi yang menunjukan 

selisih antara anggaran biaya produksi dengan realisasi biaya produksi jika 

tidak menerapkan JIT, dengan ukuran rupiah dan skala rasio. 

2. Variabel (X2) diartikan sebagai efisiensi biaya produksi yang merupakan 

selisih antara anggaran biaya produksi dengan realisasi biaya produksi jika 

menerapkan JIT. 

3. Variabel (Y) diartikan sebagai selisih/delta antara efisiensi biaya produksi 

jika tidak menerapkan JIT dan efisiensi jika menerapkan JIT. 

 

Jenis Data dan Prosedur Pengumpulan Data 

Adapun jenis data yang digunakan  dalam penyusunan skripsi ini adalah : 

1. Data Primer 

Data primer dikumpulkan menggunakan metode observasi. Observasi  adalah 

teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung di lokasi 

penelitian. Selain itu, penulis menggunakan metode wawancara untuk 

menghimpun data dari para pegawai. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder dikumpulkan dengan menggunakan library research, yaitu 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan 

mempelajari berbagai literatur untuk melengkapi dan mendukung data yang 

dibutuhkan dalam penelitian. 

 

Sedangkan prosedur pengumpulan data yang dilakukan, yaitu : 

1.  Penelitian Lapangan (Field Research) 

Adapun bentuk penelitiannya yaitu: 

- Observasi secara langsung pada objek penelitian dengan tujuan untuk 

memperoleh data-data primer yang bersumber pada dokumen-dokumen 

serta catatan perusahaan untuk memperoleh data atas keadaan sebenarnya. 

data-data tersebut diantaranya adalah prosedur yang berlaku dibagian 

produksi, data biaya produk perusahaan, dan data lain yang mendukung 

penyusunan skripsi ini. 
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- Wawancara (interview) yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan 

pihak yang terkait pada objek yang diteliti 

- Dokumentasi (baik yang sudah tersedia maupun yang melalui proses 

penelusuran dahulu), mempelajari dan menganalisa dokumen-dokumen 

maupun catatan-catatan perusahaan yang berhubungan dengan data yang 

diteliti. 

2.  Studi Kepustakaan (Library Research) 

Yaitu teknik pengumpulan data untuk memperoleh data-data sekunder guna 

mendukung data-data primer yang diperoleh selama melakukan penelitian. 

Data-data sekunder ini diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji 

permasalahan dalam buku, diktat, dokumen-dokumen, kertas kerja dan bahan 

bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian dan penentuan teori-teori 

yang berhubungan dengan bidang penelitiannya. 

 

Analisis Data dan Pembahasan 

 

Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam rangka pengujian hipotesis, data 

tersebut diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis dengan pendekatan kuantitatif 

dengan menggunakan metode statistik t-test, yang digunakan untuk menguji 

komparasi antara efisiensi biaya produksi jika tidak menerapkan JIT (X1) dan 

efisiensi biaya produksi jika menerapkan JIT (X2), serta model regresi sederhana 

yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara penerapan just in time (X) dan 

efisiensi biaya produksi (Y).  

 

Berdasarkan hasil penelitan yang dilakukan di perusahaan M-02 handicraf 

Manufacture, diperoleh rincian mengenai besarnya anggaran biaya produksi dan 

realisasi biaya produksi perusahaan selama sepuluh bulan, yaitu dari bulan 

November 2011 sampai Agustus 2012. Sedangkan efisiensi biaya produksi di 

perusahaan dilakukan dengan cara membandingkan anggaran biaya produksi 

dengan realisasi biaya produksi perusahaan. Secara umum biaya produksi di 

perusahaan M-02 Handicraf Manufacture dikelompokan menjadi : 

a. Biaya Material/Bahan Baku, yaitu biaya yang merupakan pemakaian bahan 

baku dalam satu periode,  yang mencakup harga bahan baku itu sendiri, dari 

sejak pembelian, untuk memproduksi sejumlah produk jadi. Biaya yang 

diperhitungkan sebagai biaya bahan baku dalam perusahaan M-02 Handicraf 

Manufacture adalah yaitu Biaya Pemesanan, pembelian bahan baku, ongkos 

angkut masuk, dan biaya penyimpanan. 

b. Biaya Tenaga Kerja Langsung, yaitu besarnya upah yang harus dibayar kepada 

tenaga kerja yang terlibat langsung dalam kegiatan produksi sesuai dengan 

banyak produk yang dihasilkan, seperti upah assembling, pengecatan, potong 

kain, laminating, nilep, pasang list, nyambung, jait badan, jait handle, jait 

velcrow, dan upah QC. 

c. Biaya Overhead Pabrik, yaitu biaya-biaya yang tidak dapat secara langsung 

dibebankan kepada suatu produk. Biaya Overhead Pabrik pada perusahaan M-

02 Handicraf Manufacture terdiri dari biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya 

bahan pembantu, rework cost, biaya penyusutan dan listrik, serta biaya 

overhead pabrik lainnya. 
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Untuk mengetahui efisiensi biaya produksi perusahaan M-02 Handicraft 

Manufacture jika menggunakan Just in Time, dilakukan rekonstruksi terhadap 

realisasi biaya produksi perusahaan. Jika perusahaan menerapkan Just In Time, 

maka sesuai dengan prinsip JIT bahwa tidak ada persediaan dalam sistem JIT 

(Zero Inventory) dan biaya yang tidak memberikan nilai tambah bagi produk akan 

dihilangkan/dieliminasi, karena dianggap sebagai pemborosan. Dalam hal ini 

biaya produksi yang dieliminasi diantaranya : Biaya Pemesanan, Biaya 

Penyimpanan dan Rework Cost. 

 

Perbandingan efisiensi biaya produksi antara tidak menerapkan dan menerapkan 

JIT di perusahaan dapat dilihat pada tabel berikut : 

 
Tabel 1 

Perbandingan Efisiensi Biaya Produksi 

Tidak Menerapkan JIT Jika Menerapkan  JIT

Nov-11 5.238.335Rp                8.477.210Rp             3.238.875Rp       

Des-11 5.564.400Rp                8.847.150Rp             3.282.750Rp       

Jan-12 4.728.020Rp                8.086.520Rp             3.358.500Rp       

Feb-12 5.350.730Rp                8.768.040Rp             3.417.310Rp       

Mar-12 3.498.370Rp                7.025.795Rp             3.527.425Rp       

Apr-12 5.978.485Rp                9.448.810Rp             3.470.325Rp       

Mei-12 5.057.630Rp                8.553.930Rp             3.496.300Rp       

Jun-12 2.600.890Rp                6.211.140Rp             3.610.250Rp       

Jul-12 3.807.644Rp                7.543.394Rp             3.735.750Rp       

Agust-12 5.706.945Rp                9.481.848Rp             3.774.903Rp       

∑ 47.531.449Rp              82.443.837Rp          34.912.388Rp     

Bulan
 Efisiensi Biaya Produksi

Delta Efisiensi            

 
 

Dari hasil perhitungan di atas terlihat bahwa efisiensi biaya produksi perusahaan 

(jika tidak menerapkan JIT) lebih kecil dibandingkan dengan efisiensi biaya 

produksi jika menerapkan JIT. Ini berarti dengan menerapkan Just In Time (JIT), 

perusahaan dapat meningkatkan efisiensi biaya produksi selama 10 bulan tersebut 

sebesar Rp 34.912.388 (selisih jumlah efisiensi biaya produksi dengan JIT dan 

Tanpa JIT) dibandingkan dengan tidak menerapkan Just In Time. Hal ini 

disebabkan oleh tereliminasinya biaya-biaya produksi dalam perusahaan yang 

dianggap sebagai pemborosan. 

 

t-test 

 

pada saat pengolahan data, dibandingkan antara efisiensi biaya produksi 

perusahaan/tidak menerapkan JIT (X1) dan efisiensi biaya produksi jika 

menerapkan JIT (X2). Hasil uji t-test dapat dilihat pada tabel : 

 
Tabel 2 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Tidak Menerapkan JIT 4753144,90 10 1098272,422 347304,234 

Menerapkan JIT 8244383,70 10 1049067,131 331744,155 

Sumber : Pengolahan SPSS versi 20  
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Tabel 3 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 
Tidak Menerapkan JIT & 

Menerapkan JIT 
10 ,987 ,000 

 

Untuk rata-rata efisiensi biaya produksi jika tidak menerapkan Just In Time yaitu 

sebesar 4753144,90 dengan jumlah data 10 periode/bulan, simpangan baku 

sebesar 1098272,422 dan std error mean 347304,234. Sementara itu untuk rata-

rata efisiensi biaya produksi jika menerapkan Just In Time sebesar 8244383,70, 

dengan jumlah data 10 periode/bulan, simpangan baku sebesar 1049067,131 dan 

std error mean 331744,155. Dan korelasi yang didapat adalah 0,987 dengan 

signifikasi 0,000, hal ini menunjukan terjadi hubungan yang cukup kuat antara 

efisiensi biaya produksi antara tidak menerapkan dan menerapkan Just In Time 

(JIT). 
Tabel 4 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 

Tidak 

Menerapkan JIT - 

Menerapkan JIT 

-3491238,800 178396,356 56413,881 -3618855,865 -3363621,735 -61,886 9 ,000 

 

Dari hasil perhitungan SPSS v 20 diketahui nilai t hitung adalah sebesar -61,886 

dan signifikasi 0,000. Sementara itu selanjutnya mencari t tabel pada tabel 

distribusi dengan tingkat signifikasi 0,05:2= 0,025 (uji dua sisi) dengan derajat 

keabsahan (df) n-1 atau 10-1=9, dan hasil yang diperoleh untuk t tabel adalah 

sebesar 2,262. Dari perhitungan di atas didapat -t hitung < -t tabel (-61,886 < -

2,262) dan signifikasi < 0,05 (0,000 < 0,05), maka berdasarkan perbandingan 

tersebut Ho ditolak, jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan efisiensi 

biaya produksi jika tidak menerapkan dan menerapkan Just In Time di perusahaan 

M-02 Handicraft Manufacture.  

 

Model Regresi 

 

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan JIT terhadap efisiensi 

biaya produksi, penulis menggunakan analisis regresi linier sederhana. Berikut ini 

adalah data efisiensi biaya produksi jika menerapkan Just In Time dan delta 

efisiensi  Perusahaan M0-2 Handycraft Manufacture periode bulan November 

2011 sampai dengan bulan Agustus 2012 : 
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Tabel 5 
Data efisiensi Biaya Produksi jika Menerapkan JIT dan delta efisiensi 

 

Nov-11 8.477.210Rp                  3.238.875Rp             

Des-11 8.847.150Rp                  3.282.750Rp             

Jan-12 8.086.520Rp                  3.358.500Rp             

Feb-12 8.768.040Rp                  3.417.310Rp             

Mar-12 7.025.795Rp                  3.527.425Rp             

Apr-12 9.448.810Rp                  3.470.325Rp             

Mei-12 8.553.930Rp                  3.496.300Rp             

Jun-12 6.211.140Rp                  3.610.250Rp             

Jul-12 7.543.394Rp                  3.735.750Rp             

Agust-12 9.481.848Rp                  3.774.903Rp             

Bulan Delta Efisiensi            
Efisiensi Biaya Produksi 

Jika Menerapkan JIT

 
 

Pada saat pengolahan data, diregresikan variabel penerapan JIT, yaitu efisiensi 

jika menerapkan JIT sebagai variabel X terhadap efisiensi biaya produksi, yaitu 

delta efisiensi sebagai variabel Y. Hasil regresi dapat dilihat pada tabel : 
 

Tabel 6 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

1 Penerapan JIT
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: Efisiensi Biaya Produksi 

b. All requested variables entered. 

 
Tabel 7 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,197
a
 ,039 -,081 185499,916 

a. Predictors: (Constant), Penerapan JIT 

 
Tabel 8 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

 1 

Regression 11145587053,061 1 11145587053,061 ,324 ,585
b
 

Residual 275281751576,539 8 34410218947,067   

Total 286427338629,600 9    

a. Dependent Variable: Efisiensi Biaya Produksi 

b. Predictors: (Constant), Penerapan JIT 
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Tabel 9 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 3767796,106 489461,923  7,698 ,000 

Penerapan JIT -,034 ,059 -,197 -,569 ,585 

a. Dependent Variable: Efisiensi Biaya Produksi 

 

Menurut hasil perhitungan regresi linier sederhana dengan menggunakan program 

SPSS versi 20 (lampiran 2) diperoleh persamaan regresi sebagai berikut Y = 

3767796,106 – 0,197 X. Dari persamaan regresi tersebut dapat diartikan bahwa 

nilai koefisien variabel X (penerapan Just In Time) sebesar – 0,197 menunjukan 

hubungan negatif, dengan kata lain apabila efisiensi biaya dengan menerapkan 

Just In Time bertambah 1 (satu) rupiah, maka delta efisiensi biaya produksi akan 

turun 0,197. Sedangkan untuk nilai rXY (tingkat keeratan hubungan XY)= 0,197. 

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keeratan hubungan yang disebabkan oleh 

penerapan sistem Just In Time terhadap efisiensi biaya produksi adalah sebesar 

0,197 atau 19,7 %. Nilai tersebut berada diantara 0,00 – 0,199 yang dapat dilihat 

pada tabel 3.2 bab III, dimana angka tersebut menunjukkan terjadinya korelasi 

yang sangat rendah. Koefisien determinasi (rYX)
2
 = 0,039 berarti bahwa 3,9 % 

variabilitas dari variabel Y (Efisiensi biaya produksi) dapat dipengaruhi oleh 

variabel X (penerapan Just In Time) hal ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh 

antara penerapan Just in Time terhadap efisiensi biaya produksi. Sedangkan faktor 

residu sebesar 0,961 atau 96,1 % yang diduga dari faktor lain yang tidak diteliti 

penulis yang dapat mempengaruhi dalam efisiensi biaya produksi perusahaan, 

seperti biaya produksi (BBB, BTKL, dan BOP), harga bahan, kapasitas proses 

produksi, metode kerja yang tidak memenuhi standar, perencanaan biaya yang 

buruk, dll. 

 

Dari analisis hasil perhitungan regresi linear sederhana di atas, maka dapat 

dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara penerapan just in time terhadap 

efisiensi biaya produksi sebesar 0,039 atau 3,9%. Dan untuk mengukur tingkat 

signifikan dari koefisien variabel dependen terhadap variabel independen dapat 

dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung sebesar -0,569 dengan t tabel 

sebesar 2,101 serta taraf signifikan ( ) sebesar 5%, maka thitung lebih kecil dari 

ttabel, artinya penerapan sistem just in time berpengaruh tidak signifikan terhadap 

efisiensi biaya produksi perusahaan. Selain itu bisa juga melihat tingkat 

signifikansi pada kolom sig sebesar 0,585. Dengan mengambil taraf signifikan 

0,05 maka pengaruh tersebut tidak signifikan, dikatakan tidak signifikan karena 

nilai signifikansi yang diperoleh dari hasil perhitungan sebesar 0,585 lebih besar 

dari  taraf signifikan yang ditetapkan yaitu 0,05.  

 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat dikatakan bahwa Ho (hipotesis 

nol) ditolak atau Ha (hipotesis alternatif) diterima, dengan kata lain terdapat 

pengaruh antara penerapan sistem just in time terhadap efisiensi biaya produksi, 
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meskipun menurut pengujian hipotesis pengaruh tersebut tidak signifikan. 

Kemungkinan penyebab pengaruh yang ditimbulkannya disini tidak signifikan 

yaitu karena biaya yang dieliminasi dari biaya produksi perusahaan tidak besar, 

dan kemungkinan  bahwa efisiensi biaya produksi pada perusahaan tidak hanya 

tidak hanya dipengaruhi oleh penerapan just in time saja, tapi juga faktor lain yang 

dapat mempengaruhi dalam efisiensi biaya produksi perusahaan, seperti biaya 

produksi (BBB, BTKL, dan BOP), harga bahan, kapasitas proses produksi, 

metode kerja yang tidak memenuhi standar, perencanaan biaya yang buruk, dll. 

 

Kesimpulan dan Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya mengenai penerapan sistem Just in time terhadap efisiensi biaya 

produksi di perusahaan M-02 Handicraft Manufacture untuk bulan November 

2011 sampai dengan Agustus 2012, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut : 

1. Bahwa terjadi efisiensi biaya produksi di perusahaan M-02 Handicraft 

Manufacture pada periode bulan November 2011 sampai dengan bulan 

Agustus 2012. Dimana pada sepuluh periode/bulan tersebut terjadi 

peningkatan dan penurunan efisiensi.  

2. Bahwa 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. 

3. Bahwa 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. 

4. Bahwa terdapat pengaruh antara penerapan sistem Just In Time terhadap 

efisiensi biaya produksi perusahaan, meskipun menurut pengujian hipotesis 

pengaruh tersebut tidak signifikan. Kemungkinan penyebab pengaruh yang 

ditimbulkannya disini tidak signifikan yaitu karena biaya yang dieliminasi 

dari biaya produksi perusahaan tidak besar, dan kemungkinan  bahwa dalam 

menerapkan sistem just in time tidak hanya dipengaruhi oleh efisiensi biaya 

produksi saja, tapi juga faktor lain yang dapat mempengaruhi dalam 

penerapan just in time. 

 

Sebagai bahan masukan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka 

diperoleh saran sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

Disarankan kepada pihak perusahaan untuk menerapkan sistem Just In Time 

dalam kegiatan produksinya, karena dengan menerapkan sistem ini 

perusahaan akan dapat mencapai efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan jika perusahaan tidak menerapkan sistem Just In Time. Hal ini 

dikarena bahwa biaya-biaya yang tidak memberikan nilai tambah pada produk 
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akan dieliminasi/dihilangkan karena dianggap sebagai suatu bentuk 

pemborosan yang merugikan. 

2. Bagi Peneliti Lain 

Disarankan bagi peneliti lain yang akan meneliti dengan objek dan variabel 

yang sama untuk lebih mengembangkan variabel lain yang mempengaruhi 

terhadap pendapatan asli daerah sehingga dapat dilakukan studi banding. 
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