
EVALUASI PENERAPAN JUST-IN-TIME  

PADA PT KERAMIK DIAMOND INDUSTRI 

GRESIK 

 

SKRIPSI 

 

 

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN 

DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

PROGRAM STUDI AKUNTANSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diajukan oleh: 

LAUW VI NA 

NIM: 040610755 

 

 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

 UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SURABAYA 

2010 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Evaluasi Penerapan Just-In-Time Pada PT Keramik Diamond Industri Gresik 
 

Vina, Lauw 



 

ABSTRAKSI 

 

 
 Perkembangan dalam lingkungan bisnis berlangsung dengan sangat 

cepat. Persaingan bisnis saat ini sangat ketat dan tidak mudah untuk keluar 

sebagai pemenang maupun mempertahankan kelangsungan hidup suatu 

bisnis. Tidak sedikit perusahaan yang telah tereliminasi oleh semakin ketat-

nya persaingan tersebut. Persaingan terjadi dalam banyak hal mulai dari 

harga, desain, kualitas, teknologi yang digunakan, strategi pemasaran, dan 

sebagainya. Hanya perusahaan yang menjual produk berkualitas tinggi 

dengan harga terendah yang dapat memenangkan persaingan tersebut. Un-

tuk dapat keluar sebagai pemenang dalam persaingan, perusahaan dituntut 

untuk berkemampuan cepat dalam memenuhi kebutuhan konsumen, dimana 

perusahaan harus selalu melakukan inovasi terhadap produknya dan produk 

yang dihasilkan harus berkualitas baik. 

Penelitian dilakukan pada PT Keramik Diamond Industri yang ter-

letak di kota Gresik. Perusahaan tersebut bergerak di bidang industri kera-

mik. Perusahaan mengalami permasalahan dalam proses bisnisnya sehingga 

mengakibatkan timbulnya penumpukan persediaan atau over produksi pada 

perusahaan, dimana hal tersebut akan merugikan perusahaan. Suatu penga-

turan untuk menghapus pemborosan, sesuatu yang tidak memberikan nilai 

tambah pada seluruh aspek proses produksi hingga penjualan produk dapat 

membantu menyelesaikan masalah.Metode Just-In-Time Production System 

dapat menghapus atau mengurangi proses produksi yang berlebih, waktu 

pemindahan, pergerakan barang yang tidak perlu, produk cacat, barang sisa, 

kerusakan mesin, dan sebagainya. 

Dari penelitian yang dilakukan penulis, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa melalui penggunaan metode Just-In-Time Production System yang 

tepat dan sesuai dengan kondisi perusahaan, maka segala pemborosan 

dalam proses produksi dapat ditekan. Melalui penerapan Just-In-Time 

Production System dapat diketahui bahwa telah terjadi over produksi yang 

disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: ketidaksesuaian antara 

planning dengan hasil realisasi produksi, realisasi produksi dengan jumlah 

barang yang dikirim, dan planning dengan barang yang dikirim. 

 

Kata kunci: Metode Just-In-Time Production System. 
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