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ABTRA.KSI 


Perubahan dalarn Iingkungan bisnis dengan persaingan yang sangat tajarn 
telah rnernicu perusahaan untuk lebih rnernikirkan atau rneninjau ulang kernbali 
sttategi serta langkah yang akan diarnbil dalarn menjalankan bisnisnya, Hal ini 
dilakukan perusahaan agar dapat rnerniliki growth, strenght, competitiveness, 
profitability, dan prosperity. Peningkatan produktivitas, efisiensi, kualitas, 
kecepatan pelayanan pelanggan telah rnenjadi kata-kata kunci dalarn 
meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan di lingkungan bisnis global. 

Salah satu cara untuk rneningkatkan efisiensi dalam aktivitas pembelian 
pada era persaingan global yaitu melalui fiJosofi lIT purchasing. Pendekatan ini 
menitikberatkan pada usaha-usaha untuk mengurangi pemborosan (waste) dengan 
melakukan pernbelian dalam jurnlah dan waktu yang tepat scrta kualitas yang 
baik. 

Berdasarkall alas pembahasan yang telah diIakukan, rnaka penulis dapat 
rnenyimpulkan bahwa faktor-faktor yang terdapat dalam liT purchasing, yaitu 
purchasing philosophy, controller trans{XJrtation "ystem, efficient materials 
handling and receiving procedures, firm schedules for suppliers, dan standort 
containers dapat dilakukan oleh PT. X Karena penerapan l[T purchasing akan 
dapat membuat biaya persediaan menjadi efisien. Walaupun terdapat kendala 
kualitas yang berkaitan dengan spesifikasi baban baku, tetapi perusahaan dapat 
rnengatasinya dengan melakukan komunikasi dengan pemasoknya. lIT 
purchasing tidak dapat dieapai dalarn waktu yang sekejap. Untuk dapat meneapai 
ru.iuan JIT (=ero il/ventory. =ero deject, dll), perusahaan harns rnelakukannya 
tahapan demi tahapan. 


