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I. Arti dan Ruang Lingkup Manajemen 
Produksi Atau Operasi

Definisi Manajemen Operasional
Manajemen operasional

• bertanggung jawab untuk memproduksi barang dan jasa dalam organisasi.
• studi tentang pengambilan keputusan dalam fungsi operasi.

tiga hal yang perlu diperhatikan :

Fungsi,  
• Manajer operasi bertanggung jawab untuk mengelola departemen atau

fungsi dalam organisasi yang memproduksi barang dan jasa

Sistem,  
• Mengacu pada sistem transformasi yang memproduksi barang atau jasa. 

Termasuk didalamnya adalah membuat rancangan dan analisis operasi

Keputusan,  
• Menyatakan pengambilan keputusan sebagai unsur penting dalam

manajemen opersional.
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Fungsi operasi dalam organisasi

Fungsi (sistem) operasi adalah bagian dari organisasi yang ada terutama 
untuk membuat dan menghasilkan produk perusahaan, barang maupun jasa.

Fluktuasi Acak

Diperlukan                                                       Monitor 
Penyesuaian Keluaran

Umpan Balik

Masukan
• Tanah
• T.Kerja
• Modal

• Manajemen

PROSES
KONVERSI

Keluaran
• Barang
• Jasa

Perbandingan
Kenyataan 

Vs
Rencana

Sistem operasi untuk pertanian dan perternakan

+/-

Masukan
• Tanah
• Petani
• Traktor
• Bangunan
• Manajerial
Skill

Fluktuasi Acak
• Cuaca
• Inflasi
• Campur tangan Pemerintah
• Kerusakan Peralatan

Umpan Balik
• Kondisi Tanah
• Panenan
• Harga

Keluaran

• Padi
• Daging
• Susu
• Jagung, dll

Proses
Konversi
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Sistem operasi pada toko serba ada

+/-

Masukan
• Tanah
• T. Kerja
• Bangunan dan
peralatan

• Brg Dagangan
• Manajer toko

Fluktuasi Acak

• Keterlambatan penyerahan
• Resesi
• Pertukaran tenaga kerja

Umpan Balik
• Tingkat persediaan
• Efisiensi T. Kerja
• Volume Penjualan

Keluaran

Pelanggan yang
telah dilayani
dengan barang
yang diinginkan

Proses
Konversi

Proses konversi

Proses konversi berbeda-beda dari industri yang satu
dengan industri lainnya, tetapi hal ini merupakan
kejadian ekonomi yang terdapat dalam setiap industri

Transformasi sumber daya menjadi barang maupun
jasa dikenal dengan proses produksi

Tujuan umum dari semua sistem operasi adalah untuk
menciptakan added value, sehingga keluarannya lebih
berharga bagi konsumen
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Proses
konversi

dapat
menciptakan
manfaat yang 

berbeda :

Manfaat
dasar

(primary 
utility)

Manfaat
bentuk
(form 
utility)

Manfaat
waktu
(time 
utility)

Manfaat
tempat
(place 
utility)

Manfaat
milik

(ownership 
utility)

Sasaran operasi

Biaya

Penyerahan Fleksibilitas

Kualitas
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kriteria pengukuran prestasi :

• yang  meliputi biaya tenaga kerja, biaya modal dan biaya opersi
tahunan

Biaya,  

• sebagai sasaran maka kualitas produk atau jasa harus dijaga
untuk kepuasan pelanggan

Kualitas,  

• mengacu pada kemampuan operasi untuk memenuhi permintaan
penyerahan produk atau jasa kepada pelanggan secara konsisten

Penyerahan,  

• dalam operasi produksi adalah reaksi yang cepat terhadap
perubahan volume dan memperkenalkan produk baru

Fleksibilitas,  

Definisi
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 Proses berkesinambungan & efektif menggunakan fungsi-2 
manajemen untuk mengintegrasikan sumber daya secara
efisien dalam rangka mencapai tujuan. 

(Fogarty, 1989) 
Terkandung pengertian : 
• Kontinyu
• Efektif
• Mencakup fungsi-2 manajemen
• Mencakup berbagai sumber daya
• Menghasilkan barang dan atau jasa
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Definisi
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 Merupakan proses pengelolaan fungsi-2 organisasi 
untuk menghasilkan barang dan jasa, mencakup 
sIstem transportasi dan pengambilan keputusan.

(Schroeder, 1984)

Kegiatan produksi dan operasi merupakan inti dari 
aktivitas  setiap organisasi, berhubungan dengan 
penciptaan barang dan jasa, serta proses 
transformasi. 

Proses Transformasi
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SDM 
MODAL 

MATERIAL 
MESIN 

METHODA
PASAR

INFORMASI

PROSES 

TRANSFORMASI

BARANG

Atau 

JASA 

MASUKAN PROSES KELUARAN

FEED BACK
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BARANG vs JASA
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BARANG
(Physical Object) 

Kontak dgn konsumen                

- Berwujud (Tangible)
- Dapat disimpan (perishable)

- Proses mesin 
- Produksi sebelum dikonsumsi

- Kontak dgn konsumen                
rendah

- Kualitas obyektif

JASA
(Service)

- Tidak berwujud (Intangible)
- Tidak dapat disimpan 

- Proses manusia
- Produksi & konsumsi  

bersamaan
- Kontak dgn konsumen tinggi 

- Kualitas subyektif

MANAJEMEN PRODUKSI MANAJEMEN OPERASI

Proses pemberian layanan yang berprinsip
manajerial
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RESOURCES 
DEVELOPMENT & 
Economic Support 

RESOURCES 
Approprriatness
Quantity 
Cost 
Quality

ACTIVITIES
Relevance 
Effectiveness 
Coverage 
Quality  

OUTCOME 

IMMEDIATE 
RESULT 

ORGANIZATION  & MANAGEMENTORGANIZATION  & MANAGEMENT

KONSEP MANAJEMEN PRODUKSI 
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ELEMEN DASAR 
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MANAJEMEN 
OPERASI

KONSEP DASAR 
PRODUKSI

ORGANISASI & 
MANAJEMEN 

DISIPLIN 
ILMU LAIN

PERKEMBANGAN  
TEKNOLOGI

Aplikasi
Manajemen
Operasi

keputusan 
utama : 

Desain 
barang dan 

jasa. 

Manajemen 
Kualitas. 

Desain 
proses dan 
kapasitas. 

Strategi 
lokasi.

Strategi 
layout.

Sumber daya 
manusia dan 

desain 
pekerjaan. 

Manajemen 
Rantai 

Pasokan. 

Manajemen 
Persediaan. 

Penjadwalan

Pemeliharaan
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Fungsi-fungsi Manajemen 
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PERENCANAAN

PENGORGANISASIAN

PENGGERAKAN

PENGENDALIAN

PENILAIAN

Penentuan tujuan, sub sistem operasi, 
pemrograman, kebijakan & prosedur, 
penentuan produk & penggunaan sumber daya

Penentuan struktur & departemen, 
wewenang & tanggung jawab 

Memimpin, mengawasi & memotivasi

Kembangkan standar & jaringan komunikasi

Lihat efektivitas


