
ABSTRAK SKRIPSI

Akibat vans ditimbulkan dari "Deklarasi Bogor" yaitu pada tahun
2O2O di Indonesia- akan tercipta keterbukaan dalam bidang investasi
atauDun Derdaqansan. Ini berirti pada tahun 2020 nanri proteksi yang
selama ini dirikmati oleh badan isaha-badan usaha di Indonesia akan
hilans. Masuknya investasi dan perdagangan bebas yang akan tercipta
tersebut akan beiakibat timbulnya persaihgan yang lebih ketat lagi.

Untuk dapat bertahan hidup dalam era yang penuh persamgan rru
banvak cara yanl daDat dilakukanbleh badan usaha. Salah satu yang dapat
dilakukan oldh b;dai usaha adalah melakukan penghematan atau efisiensi.

Penshematan pada PT "X" dapat dilakukan dengan dua cara yaitu
densan meimbeli sulni cadans densar harga lebih rendah daripada badan
usafia inr membuat sendiri atlu caia vanglain adalah melakukan efisiensi
di dalam proses produksinya dengan mdngurangi biaya-biaya yang tidak
memberikan nilai tambah.

Masalah vane dihadapi oleh PT "X" adalah bahwa badan usaha
tersebut mendaiatkEn tawaian dari Firma "2" pada salah satu suku
cadanqnva yaiu woodsrip. Thwaran itu nantinya akan diperbandingan
denea-n biava produksi-wbodprip dari PT 'X'. Dari perbandingan yang
dilaftukan berdasarkan arm;lis:s' relevant cost tersebuf diharapkan dapat
diketahui mana vanq lebih menguntungkan, karena tidak semua data yang
dipersiapkan ol6h p'ihak akun-tansi adalah relevan dengan keputusan
teisebut. Berdasarkan asumsi bahwa kualitas produksi adalah sama maka
dioilih biava vans palins rendah.' 

Ter.ioi "seb-etirm dilakutan perbandingan tersebut maka badan usaha
harus men'qetahui apakah data biava proiuksi woodgrip adalah sudah
meruoakanliava varis akurat, dan dihas-ilkan oleh suatu aktivitas-aktivitas
vans'memberikai niTai tambah. Sebagai alternatif unnrk melaksanakan
fenlhematan biaya adalah diterapliarurya JIT purchasinS. q?+ A
manufacturing (untuk selanlutnnya hanya at(an dlpergunaKan lst an-Jll
unnrli menyebutkan JIT pur-chasing dan JIT mnnufacuring) ya-ng nantlnya
diharaokan daDat menimbulkan penghematan-penghematan dalam Dlaya
produtsi woodgrip. dan melihht 

- 
pengaruli yang ditimbulkan dari

ilenerapan "I1I tersebut terhadap keputusan antrara menbuat sendlrl atau
membelr.

Untuk menyelesaikan masalah yang timbul pada PT "X" tersebut'
oembahasan akan dilakukan dalam tiga analisis.^ 

Pertama adalah melakukan anSlisis pada biaya pembuatan woodgrip
maksud dari analisis ini adalah untuk mengetahui apakah hasil keputusan
vans. teriadi bilamana PT 'X' tidak melakukan efisiensi dan langsung
inenlsolah data awal tanpa berusaha untuk melakukan efisiensi.
Kesiiroulan vane diperoleh dari hasil analisis ini adalah bahwa PT "X"
akan iebih meieuftunskan bilamana badan usaha tersebut membeli
woodprip dari Fiina 'T . Tetap\ hal harus diperhatikan bahwa kepunrsan
antari membuat sendiri atau m-emmbeli adalah kepunrsan jangka pendek'
iadi oada ianeka panians akan merugikan badan usaha. Karena pada
ianeka pariian-s, badari udaha harus tetap menutup seluruh biaya yang
itlultutrt<an unilrk memproduksi barang atau jasa.



Kedua adalah penerapan JIT pada data awal dan tanpa dilakukan
analisis relevant cosr maksird dari iremisahan -analisis ini adalah unruk
niine-dtahui Uiiapa penghematan yang terjadi dengan diterapkannya.Jll
oadf proses produksi woodg,rip. kesimpulan yang dldapatkan dafl anallsls
ini adalah b'ahwa densan 

- 
Denerapan JIT maka badan usaha d,ap,at

menshilangkan aktivita:s-aktivitas y-ang tidak memberikan nilai tambah'
bin"ttiil turi menghilangkan akti'vita-s-aktivitas yang- tidak memberikan
nilai tambah tersebut badan usaha dapat mengurang blaya produKsl oarl
'ooo{P;unuadalah 

data vans telah diolah meniadi lebih efisien melalui
pen"ruiii-iif ieiseUut akdn diolah berdasarkan lrnlisis relevant cost dan
hitra.arit in dari analisis ini dapat diketahui perubahan yang terjadi dengan
diteradkannya JIT terladap keputusan antara membuat senolrl aulu
niinlu?ll. Siii triiit analisis ini doatah dengan penerapan JIT akan terjadi
oerubahan keDurusan anlara menbuat sendiri atau membeli yang menqry!
bnalisis pertaina adalah mengunnrngan bagi badan, usaha untuk membeh
iiinirib oiii rirma "2", lerubih meijadi badan usaha akan lebih
mendniunskan bilamana [radan usaha 

- 
membuat sendiri woodgrip

daridada mEmbeli. Penerapan JII sendiri adalah sangat menguntungalon
bagi badan usaha pada janlka panjang.
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