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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Manajemen Produksi 

Dalam melakukan produksi diperlukan manajemen, yang berguna untuk 

menetapkan keputusan dalam upaya pengaturan dan pengkoordinasian 

penggunaan sumber-sumber daya dari kegiatan produksi untuk mencapai tujuan 

organisasi. Oleh karena itu diperlukan adanya manajemen produksi. 

Untuk membahas apa yang dimaksud dengan pengertian manajemen 

produksi terlebih dahulu kita membahas pengertian manajemen dan produksi. 

 

2.1.1  Pengertian Manajemen 

Beberapa pendapat mengenai pengertian manajemen akan dikemukakan 

oleh para ahli, diantaranya : 

Pengertian Manajemen menurut Agus Dharma (2001:1),  dalam bukunya 

yang berjudul Manajemen Supervisi mengatakan bahwa, 

“Manajemen adalah proses mencapai hasil melalui dan dengan 

orang lain dengan memaksimumkan pendayagunaan sumber daya 

yang tersedia”. 

 

Sedangkan menurut Malayu S.P Hasibuan (2007:1), mengatakan 

bahwa,  

“Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan 

sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan 

efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu”. 

 
Jadi manajemen adalah suatu proses yang akan dilaksanakan dimana 

yang akan datang, sehingga sesuai perencanaan serta tercapainya suatu tujuan 

perusahaan. 
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2.1.2 Dasar-dasar Manajemen 

Dasar-dasar manajemen menurut Malayu S.P Hasibuan (2007:2), 

adalah sebagai berikut: 

1. Adanya kerja sama di antara sekelompok orang dalam ikatan formal. 

2. Adanya tujuan bersama serta kepentingan yang sama yang akan 

dicapai. 

3. Adanya pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab yang teratur. 

4. Adanya hubungan formal dan ikatan tata tertib yang baik. 

5. Adanya sekelompok orang dan pekerjaan yang akan dikerjakan. 

6. Adanya human organization.  

 

2.1.3 Pengertian Produksi 

Dalam arti sempit, pengertian produksi hanya dimaksudkan sebagai 

kegiatan yang menghasilkan barang, baik barang jadi maupun barang setengah 

jadi. Pengertian produksi dalam ekonomi  merupakan kegiatan yang berhubungan 

dengan usaha untuk menciptakan dan menambah nilai guna suatu barang dan atau 

jasa. 

Menurut Irma Nilasari dan Sri Wiludjeng (2005:69) dalam bukunya 

Pengantar Bisnis. Pengertian produksi adalah: 

“Produksi adalah semua kegiatan untuk menciptakan dan 

menambah kegunaan suatu barang/jasa, dengan memanfaatkan 

faktor-faktor produksi yang tersedia”.  

 

Sedangkan menurut Pangestu Subagyo (2000:1), dalam bukunya 

Manajemen Operasi mengatakan bahwa: 

“Operasi/produksi adalah kegiatan untuk mengubah masukan (yang 

berupa faktor-faktor produksi/operasi) menjadi keluaran sehingga 

lebih bermanfaat daripada bentuk aslinya”. 
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2.1.4 Fungsi produksi  

Fungsi produksi merupakan aktivitas menciptakan barang/jasa sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat pada waktu harga dan jumlah yang tepat. Karena 

itu agar produksi dapat berperan dengan baik perencanaan produksi merupakan 

hal yang penting untuk dilaksanakan. Pelaksanaan produksi meliputi keputusan-

keputusan yang menyangkut dan berkaitan dengan masalah-masalah pokok yang 

meliputi : 

1. Jenis barang yang akan dibuat. 

2. Jumlah barang yang akan dibuat 

3. Cara pembuatan (penggunaan peralatan yang dipakai). Irma Nilasari dan Sri 

Wiludjeng (2005:69). 

 

2.1.5 Pengertian Manajemen Produksi 

Menurut Irma Nilasari dan Sri Wiludjeng (2005:69) dalam bukunya 

Pengantar Bisnis. Pengertian manajemen produksi adalah: 

“Manajemen produksi adalah kegiatan untuk mengatur agar dapat 

menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang/jasa”. 

 

Sedangkan menurut pendapat Lalu Sumayang (2003:7) dalam bukunya 

Dasar-Dasar Manajemen Produksi & Operasi mengatakan bahwa: 

“Manajemen operasi adalah suatu pengelolaan proses pengubahan 
atau proses konversi di mana sumber-sumber daya yang berlaku 
sebagai input di ubah menjadi barang dan atau jasa, produk barang 
dan atau jasa ini biasa disebut sebagai output”. 

 

Berdasarkan definisi di atas dapat dijelaskan bahwa manajemen produksi 

adalah suatu kegiatan atau aktifitas untuk mengatur dengan memanfaatkan faktor-

faktor produksi agar dapat menciptakan dan menambah kegunaan (utility) suatu 

barang.  
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2.2 Pengadaan Barang  

Pengadaan barang merupakan fungsi operasional pertama dalam 

manajemen logistik. Serangkaian kegiatan pengadaan barang dimulai dari 

kegiatan perencanaan dan penentuan kebutuhan sampai dengan penerimaan 

barang.  

2.2.1 Sistem Pengadaan 

Sistem pengadaan barang menurut Lukas Dwiantara, dan Rumsari Hadi 

Sumarto (2004:16), adalah sebagai berikut: 

1) Sistem Sentralisasi 

Yang dimaksud dengan sistem sentralisasi yaitu cara pengadaan 

barang/logistik di mana kewenangan dalam pengadaan barang bagi seluruh 

unit kerja dalam organisasi diberikan pada satu unit kerja tertentu sehingga 

segala macam pengadaan barang dalam organisasi hanya dilayani oleh satu 

unit kerja/bagian tertentu. 

2) Sistem Desentralisasi 

Sistem desentralisasi yaitu sistem pengadaan barang, dimana kewenangan 

pengadaan barang diserahkan pada masing-masing unit kerja. 

3) Sistem Campuran 

Sistem campuran merupakan sistem atau cara pengadaan barang dengan 

mengombinasikan antara sistem sentralisasi dan desentralisasi.  

 

2.2.2 Pengertian Barang 

Menurut Lalu Sumayang (2003:11) dalam bukunya Dasar-Dasar 

Manjemen Produksi & Operasi mengatakan bahwa : 

“Barang adalah suatu yang nyata, sehingga dapat disimpan, 

dipindahkan dan diubah-ubah”. 
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Sedangkan menurut Kepres No. 80/2003, bahwa pengertian barang 

adalah: 

“Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang 
meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi atau 
peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna 
barang/jasa”. 

 

“Barang adalah Setiap benda baik berwujud maupun tidak 
berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan 
maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, 
dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”. 
(1, http://jkt.detik.com/gudangdata/uu-konsumen/1.shtmI)  

 

Maka barang dapat didefinisikan sebagai suatu benda yang mempunyai 

nilai guna untuk dapat dipergunakan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. 

 

2.2.3 Pengertian Pengadaan Barang 

Pengertian pengadaan barang menurut Lukas Dwiantara, dan Rumsari 

Hadi Sumarto (2004:4) dalam bukunya Manjemen Logistik mengatakan bahwa: 

“Pengadaan barang/logistik merupakan serangkaian kegiatan untuk 
menyediakan barang sesuai dengan kebutuhan, baik berkaitan 
dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu maupun tempat dengan 
harga dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan”. 

 

2.3 Pengertian Proyek 

 Pengertian proyek menurut Anton (2005:13) mengatakan bahwa: 
“Proyek merupakan kegiatan-kegiatan yang dapat direncanakan dan 

di laksanakan dalam satu bentuk kesatuan yang berurutan dengan 

mempergunakan sumber-sumber untuk mendapatkan manfaat 

(benefit)”. 

 

2.4 Tujuan Pengadaan Barang 

Tujuan pengadaan barang menurut Lukas Dwiantara, dan Rumsari 

Hadi Sumarto (2004:6), adalah sebagai berikut : 
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1)  Mampu menyediakan barang sesuai  dengan kebutuhan, baik berkaitan 

dengan jenis  dan spesifikasinya, jumlah, waktu, maupun tempat 

dibutuhkan, dalam keadaan dapat dipakai, dari sumber yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

2) Mampu menyediakan informasi berkaitan dengan keberadaan barang 

yang dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan pengawasan 

dan pengendalian barang. 

3) Mampu menyediakan barang yang siap pakai (ready for use) ke unit-

unit kerja  maupun personal. 

4) Mampu menjaga dan mempertahankan kondisi teknis, daya guna dan 

daya hasil logistik, baik secara preventif maupun represif. 

5)  Mampu melakukan pengakhiran fungsi logistik dengan pertimbangan 

dan argumentasi. 

6) Mampu mencegah dan mengambil tindakan antisipatif terhadap 

berbagai penyimpangan dalam setiap kegiatan pengelolaan pengadaan 

barang.  

 

Fungsi Pengadaan Barang 

Menurut Freddy Rangkuti (2003:70) mengemukakan bahwa 

fungsi  pengadaan barang adalah sebagai berikut: 

1) Untuk mempermudah proses produksi 

2) Dapat mengetahui barang apa saja yang diperlukan 

3) Dapat menunjang pengadaan barang 

 

2.5 Proses Pengadaan Barang 

Menurut Richardus Indrajit dan Joko Pranoto (2001:53) menyatakan 

bahwa proses pengadaan barang adalah sebagai berikut: 

1) Menghitung apa dan berapa yang diperlukan 

2) Menyiapkan dokumen permintaan penawaran 

3) Mencari sumber pembeli 

4) Mengevaluasi penawaran harga 



 12

5) Menyiapkan surat pesanan 

6) Menerima pengiriman barang 

7) Melakukan pemeriksaan barang 

8) Memeriksa dokumen pengiriman barang 

Sedangkan menurut Freddy Rangkuti (2003:19) bahwa proses 

pengadaan barang adalah sebagai berikut : 

1) Menerima surat permintaan pembelian barang 

2) Departemen/Divisi bersangkutan menyetujui permintaan pembelian 

barang 

3) Mencari informasi mengenai harga, sumber penjual, jadwal 

penyerahan dan sebagainya 

4) Penjual mengirimkan faktur harga 

5) Membuat faktur pesanan pembelian barang yang dijual 

6) Bendahara memeriksa faktur untuk melakukan pembayaran 

7) Bagian gudang menerima barang untuk disimpan dan dilokasikan 

dengan tepat 

 

2.6 Metode yang digunakan Dalam Pengadaan Barang  

Ada beberapa cara dalam pengadaan barang. Beberapa  cara pengadaan 

barang  menurut  Lukas Dwiantara, dan Rumsari Hadi Sumarto (2004:14), 

adalah sebagai berikut: 

1) Membeli 

Membeli merupakan cara pemenuhan kebutuhan logistik dengan jalan 

organisasi membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual atau supplier 

untuk mendapatkan sejumlah barang sesuai dengan kesepakatan kedua belah 

pihak.  

2) Meminjam 

Meminjam ini merupakan cara pemenuhan kebutuhan barang yang diperoleh 

dari pihak lain dengan tanpa memberikan kontrak prestasi (imbalan) dalam 

bentuk apapun.  
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3) Menyewa 

Menyewa merupakan cara pemenuhan kebutuhan barang yang diperoleh dari 

pihak lain dengan memberikan kontrak prestasi (imbalan) sesuai kesepakatan 

kedua belah pihak.  

4) Membuat Sendiri 

Membuat sendiri merupakan cara pemenuhan kebutuhan barang dengan jalan 

membuat sendiri yang dilakukan oleh pegawai atau suatu unit kerja tertentu. 

Pemilihan cara ini harus mempertimbangan tingkat efektivitas dan 

efisiensinya apabila dibandingkan dengan cara pengadaan barang yang lain. 

5) Menukarkan 

Menukarkan merupakan cara pemenuhan kebutuhan barang dengan jalan 

menukarkan barang yang dimiliki dengan barang yang dibutuhkan organisasi 

dari pihak lain. Pemilihan cara pengadaan barang ini harus 

mempertimbangkan adanya saling menguntungkan diantara kedua belah 

pihak, dan barang yang ditukarkan harus merupakan barang yang sifatnya 

berlebihan atau barang yang dipandang dan dinilai sudah tidak berdaya guna 

maupun bernilai guna lagi. 

6) Substitusi 

Substitusi merupakan cara pemenuhan kebutuhan barang dengan cara 

mengganti material lain yang memiliki fungsi sama untuk memenuhi suatu 

kebutuhan tertentu. 

7) Pemberian/Hadiah 

Pemberian (hadiah) merupakan cara pemenuhan kebutuhan barang dengan 

menggunakan barang yang merupakan pemberian/hadiah dari pihak lain. 

8) Perbaikan/Rekondisi 

Perbaikan merupakan cara pemenuhan kebutuhan barang dengan jalan 

memperbaiki barang yang telah mengalami kerusakan, baik dengan perbaikan 

satu unit barang maupun dengan jalan penukaran instrument yang baik 

diantara instrument barang yang rusak sehingga instrument-instrument yang 

baik tersebut dapat disatukan dalam satu unit atau beberapa unit barang dan 
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pada akhirnya satu atau beberapa unit barang tersebut dapat dioperasikan dan 

kebutuhan barang dapat dipenuhi.  

 

2.7 Masalah-masalah yang Sering Terjadi Pada Saat Pelaksanaan 

Pengadaan Barang 

Masalah-masalah umum yang sering terjadi dalam pengadaan barang 

menurut Lukas Dwiantara, dan Rumsari Hadi Sumarto (2004:14) antara lain 

sebagai berikut : 

1) Salah Rencana dan Penentuan Kebutuhan 

Salah rencana dan penentuan kebutuhan merupakan kekeliruan dalam 

menetapkan kebutuhan barang yang kurang/tidak memandang kebutuhan ke 

depan, kurang memperhatikan lingkungan, dan kurang cermat dalam 

menganalisanya. Kesalahan rencana ini bisa berkaitan dengan jenis dan 

spesifikasi barang, metode/cara pengadaan barang, jumlah barang, waktu 

pengadaan barang, harga, tempat/asal pengadaan barang, maupun 

ketidaksesuaian dengan prosedur dan aturan yang telah ditetapkan. 

2) Salah Tempat 

Salah tempat merupakan kekeliruan dalam peletakan barang sehingga bisa 

mengganggu kelancaran aktivitas suatu unit kerja dan atau organisasi secara 

keseluruhan. 

3) Salah Pakai 

Salah pakai merupakan kekeliruan dalam penggunaan barang karena tanpa 

disertai rasa tanggungjawab, baik secara teknis fungsional maupun hak 

pemakaian barang. 

4) Lalai Catat 

Lalai catat merupakan kealpaan dalam pencatatan barang, baik menyangkut 

kegiatan dan waktu pencatatan itu sendiri, maupun menyangkut kebenaran 

data, baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasi barang, jumlah, harga, 

sumber, tempat penempatan/pemakaian, kondisi, maupun data pencatatan 

yang lainnya. 
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5) Lalai Rawat 

Lalai rawat merupakan ketidakteraturan dan kesalahan dalam perawatan 

barang sehingga secara teknis dapat menimbulkan kerusakan barang yang 

dapat berdampak pada menurunnya tingkat kuantitas maupun kualitas output, 

tidak tercapainya secara optimal batas umur pemakaian barang, dan secara 

ekonomis dapat menimbulkan pemborosan bagi organisasi. 

6) Lalai Simpan 

Lalai simpan merupakan kealpaan dalam penyimpanan barang yang berupa 

tidak ditempatkan pada tempat yang semestinya sehingga memungkinkan 

menimbulkan kerusakan dan penurunan kualitas barang, baik terhadap barang 

itu sendiri maupun barang yang lain, bahkan juga dapat menimbulkan 

hilangnya barang. 

7) Lalai Kontrol 

Lalai kontrol merupakan kealpaan dalam pengawasan, baik berkaitan dengan 

kegiatan-kegiatan yang diawasi atau objek pengawasan, waktu pengawasan, 

maupun metode pengawasan 


