
7 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen Produksi 

2.1.1 Pengertian Manajemen 

Kata manajemen sudah sangat dikenal di masyarakat. Manajemen juga 

mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan sistem produksi yaitu agar tujuan 

yang diharapkan dapat dicapai. Manajemen yang baik dalam sebuah sistem 

produksi akan menciptakan produksi yang baik juga, begitu juga dengan 

sebaliknya. Pengertian Manajemen menurut  

beberapa ahli manajemen, yaitu : 

 Menurut T. Hani Handoko  ( 2000; 8 )  

“ Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, 
pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan 
penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar 
mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan “. 
 

Menurut  Drs. H. Malayu S. P. Hasibuan ( 2003 ; 1,2 )  

“ Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan 

sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan 

efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu”. 

 

2.1.2 Pengertian Produksi dan Operasi 

Agar pengertian manajemen produksi dan operasi ini lebih jelas, di bawah 

ini dirumuskan dan dikutip definisi Produksi dan Operasi yang dikemukakan oleh 

para ahli, yaitu : 
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Menurut Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah dalam bukunya 

Pengantar Manajemen edisi pertama ( 2006; 342 ) mendefinisikan Produksi 

sebagai berikut : 

“ Produksi adalah suatu proses penyediaan barang atau jasa yang 

diinginkan oleh konsumen ”. 

Menurut James A.F Stoner dalam bukunya Manajemen jilid 2 (2003;274) 

mendefinisikan Operasi sebagai berikut : 

“ Operasi merupakan cara anggota organisasi mengubah input, tenaga 

kerja, uang, pasokan, peralatan menjadi output, barang dan jasa”. 

 

2.1.3 Pengertian Manajemen Produksi dan Operasi 

Menurut Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah dalam bukunya 

Pengantar Manajemen edisi pertama ( 2006;14 ) mendefinisikan Manajemen 

Produksi sebagai berikut : 

“ Manajemen Produksi adalah penerapan manajemen berdasarkan 
fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar 
yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen, dengan teknik 
produksi yang seefisien mungkin “. 
 

Menurut Pontas M dan Pardede dalam bukunya Manajemen Operasi dan 

Produksi ( Teori, Model, dan Kebijakan )   ( 2003, 13 ) mendefinisikan 

Manajemen Operasi sebagai berikut : 

“ Manajemen Operasi adalah pengarahan dan pengendalian berbagai 

kegiatan yang mengolah berbagai jenis sumber daya untuk membuat 

barang atau jasa tertentu”. 
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2.2 Proses Produksi 

2.2.1 Pengertian Proses Produksi 

Menurut Prof. Dr. Sofjan Assauri ( 2004,  75 ) dalam bukunya “ Manajemen 

Produksi dan Operasi “ edisi revisi 

“ Proses Produksi dapat diartikan sebagai cara, metode dan teknik 
untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa 
dengan menggunakan sumber-sumber ( tenaga kerja, mesin, bahan-
bahan dan dana ) yang ada ”. 
 

2.2.2 Jenis – jenis Proses Produksi 

Menurut Prof. Dr. Sofjan Assauri ( 2004,  75 ) dalam bukunya 

“ Manajemen Produksi dan Operasi” edisi revisi menjelaskan bahwa jenis Proses 

Produksi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu : 

1. Proses produksi yang terus menerus ( Continuous processes ), dimana 

peralatan produksi yang digunakan disusun dan diatur dengan 

memperhatikan urut-urutan kegiatan atau routing dalam menghasilkan 

produk tersebut, serta arus bahan dalam proses telah distandardisir. Ciri-ciri 

proses produksi yang terus menerus  adalah : 

a. Biasanya produk yang dihasilkan dalam jumlah yang besar ( produksi 

massa )  dengan variasi yang sangat kecil dan sudah distandardisir. 

b. Proses seperti ini biasanya menggunakan sistem atau cara penyusunan 

peralatan berdasarkan urutan pengerjaan dari produk yang dihasilkan, yang 

disebut product lay out atau departmentation by product. 
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c.  Mesin-mesin yang dipakai dalam proses produksi seperti ini adalah 

mesin-mesin yang bersifat khusus untuk menghasilkan produk tersebut, 

yang dikenal dengan nama Special Purpose Machines. 

d. Apabila terjadi salah satu mesin/peralatan terhenti atau rusak, maka 

seluruh proses produksi akan terhenti 

e.  Oleh karena mesin-mesin yang dipakai bersifat khusus maka proses 

seperti ini membutuhkan maintenance specialist yang mempunyai 

pengetahuan dan pengalaman yang banyak. 

f. Oleh karena mesin-mesin bersifat khusus dan biasanya agak otomatis, 

maka pengaruh individual operator terhadap produk yang dihasilkan kecil 

sekali, sehingga operatornya tidak perlu mempunyai keahlian atau skill 

yang tinggi untuk pengerjaan produk tersebut. 

g. Oleh karena mesin-mesinnya bersifat khusus dan variasi dari produknya 

kecil maka job structurenya sedikit dan jumlah tenaga kerjanya tidak perlu 

banyak. 

h. Persediaan bahan mentah dan bahan dalam proses adalah lebih rendah 

daripada intermitten process/manufacturing. 

2. Proses Produksi yang terputus-putus ( Intermitten processes ), dimana 

kegiatan produksi dilakukan tidak standar, tetapi didasarkan pada produk 

yang dikerjakan, sehingga peralatan produksi yang digunakan disusun dan 

diatur dapat bersifat lebih luwes ( fleksible ) untuk dapat dipergunakan 

bagi menghasilkan berbagai produk dan berbagai ukuran. Ciri-ciri proses 

produksi yang terputus-putus adalah : 
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a. Biasanya produk yang dihasilkan dalam jumlah yang sangat kecil 

dengan variasi yang sangat besar ( berbeda ) dan didasarkan atas 

pesanan. 

b. Proses seperti ini biasanya menggunakan sistem, atau cara 

penyusunan peralatan berdasarkan atas fungsi dalam proses 

produksi atau peralatan yang sama dikelompokkan pada tempat 

yang sama, yang disebut       dengan process lay out atau 

departmentation by equipment. 

c. Mesin-mesin yang dipakai dalam proses produksi seperti ini adalah 

mesin-mesin yang bersifat umum yang dapat digunakan untuk 

menghasilkan bermacam-macam produk dengan variasi yang 

hampir sama, mesin mana dikenal dengan nama General Purpose 

Machines. 

d. Oleh karena mesin-mesinnya  bersifat umum dan  biasanya  kurang 

otomatis, maka pengaruh individual operator terhadap produk yang 

dihasilkan sangat besar, sehingga operatornya perlu mempunyai 

keahlian atau skill yang tinggi dalam pengerjaan produk tersebut. 

e. Proses produksi tidak mudah/akan terhenti walaupun terjadi 

kerusakan atau terhentinya salah satu mesin atau peralatan. 

f. Oleh karena mesin-mesinnya bersifat umum dan variasi dari 

produknya besar, maka terhadap pekerjaan (job) yang bermacam-

macam menimbulkan pengawasan (control)nya lebih sukar. 
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g. Persediaan bahan mentah biasanya tinggi, karena tidak dapat 

ditentukan pesanan apa yang akan dipesan oleh pembeli dan juga 

persediaan bahan dalam proses lebih tinggi daripada continuous 

process/manufacturing, karena prosesnya terputus-putus/ terhenti-

henti. 

h. Biasanya bahan-bahan dipindahkan dengan peralatan handling 

yang dapat fleksible yang menggunakan tenaga manusia seperti 

kereta dorong atau forklift. 

i. Dalam proses seperti ini sering dilakukan pemindahan bahan yang 

bolak-balik sehingga perlu adanya ruangan gerak (aisle) yang besar 

dan ruangan tempat bahan-bahan dalam proses yang besar. 

 

2.2.3  Sistem Produksi 

Seperti telah diketahui bahwa Manajemen Produksi dan Operasi 

merupakan manajemen dari suatu sistem transformasi yang mengubah masukan 

(input) menjadi keluaran (output) yang berupa barang dan jasa. Hal ini berkaitan 

dengan pelaksanaan fungsi produksi dan operasi memerlukan serangkaian 

kegiatan yang merupakan suatu sistem. Sistem produksi mempunyai unsur-

unsurnya adalah masukan, pentransformasian dan keluaran.  

Sedangkan produksi dan operasi sebenarnya adalah merupakan suatu 

sistem untuk menyediakan barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan dan akan 

dikonsumsi oleh anggota masyarakat. 
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 Yang dimaksudkan dengan sistem adalah merupakan suatu rangkaian unsur-unsur 

yang saling terkait dan tergantung, serta saling pengaruh mempengaruhi satu 

dengan yang lainnya, yang keseluruhannya merupakan suatu kesatuan bagi 

pelaksanaan kegiatan bagi pencapaian suatu tujuan tertentu. Sedangkan yang 

dimaksudkan dengan sistem Produksi dan Operasi adalah suatu keterkaitan unsur-

unsur yang berbeda secara terpadu, menyatu dan menyeluruh dalam 

pentransformasian masukan menjadi keluaran.  

Sistem produksi mengkombinasikan atau menggabungkan dalam proses 

transformasi, komponen-komponen masukan tersebut yang berupa bahan, tenaga 

kerja, modal dan lainnya, dengan suatu cara pengorganisasian yang bertujuan 

untuk mencapai tujuan akhir yang sama. 

 

                                      Gambar 1. Sistem Produksi dan Operasi 

 

 

 

 

 

                             

 

                                                       Informasi Umpan Balik 

        Sumber : Pengantar Manajemen oleh Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan   

Saefullah 
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 Dari Gambar 1 terlihat bahwa masukan-masukan tersebut dikonversikan 

ke dalam barang dan atau jasa yang menjadi keluaran dengan menggunakan 

teknologi proses tertentu yang merupakan metode tertentu yang digunakan untuk 

mentransformasikan berbagai masukan menjadi keluaran. Dalam gambar tersebut 

juga terlihat bahwa informasi umpan balik dipergunakan untuk mengendalikan 

teknologi proses atau masukan. Hal ini merupakan hal yang mendasar dalam 

produksi dan operasi, yang mana umpan balik (feedback) dipergunakan untuk 

mengendalikan masukan dalam menghasilkan keluaran yang diinginkan. 

Sistem produksi yang sering dipergunakan dapat dibedakan atas dua macam, 

yaitu : 

1. Sistem seri, dimana dua atau lebih sistem merupakan satu sistem yang 

lebih besar. 

2. Sistem Paralel, dimana perusahaan memproduksi barang-barang yang 

serupa di beberapa pabrik dengan lokasi yang berbeda tetapi dalam saat 

pengerjaan yang sama, sehingga dapat berproduksi dengan jumlah yang 

lebih besar. 

 

 Fungsi Produksi dan Operasi 

Penekanan dalam Manajemen Produksi dan Operasi adalah kerangka 

pengambilan keputusan dalam pelaksanaan fungsi produksi dan operasi. Dalam 

pelaksanaan fungsi produksi dan operasi ada lima tanggung jawab keputusan 

utama yang harus dilakukan, yaitu proses, kapasitas, persediaan, tenaga kerja dan 

mutu atau kualitas. 
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 Disamping itu juga terdapat keputusan-keputusan yang harus diambil terutama 

dalm kebijakan dan strategi produksi dan operasi, dimana kelima bidang 

pelaksanaan fungsi dari produksi dan operasi tersebut di atas terpadu dan sekalian 

dengan kebijakan dasar perusahaan serta menekankan pada hal yang strategis. 

Menurut Prof. Dr. Sofjan Assauri ( 2004, 23 ) dalam bukunya 

“ Manajemen Produksi dan Operasi “ edisi revisi mengatakan bahwa produksi dan 

operasi mempunyai 4 fungsi penting, yaitu : 

a. Proses pengolahan, merupakan metode atau teknik yang digunakan 

untuk pengolahan masukan ( inputs ). 

b. Jasa-jasa penunjang, merupakan sarana yang berupa pengorganisasian 

yang perlu untuk penetapan teknik dan metode yang akan dijalankan, 

sehingga proses pengolahan dapat dilaksanakan secra efektif dan efisien. 

c. Perencanaan, merupakan penetapan keterkaitan dan pengorganisasian 

dari kegiatan produksi dan operasi yang akan dilakukan dalam suatu 

dasar waktu atau periode tertentu. 

d. Pengendalian atau pengawasan, merupakan fungsi untuk menjamin 

terlaksananya kegiatan sesuai dengan yang direncanakan, sehingga 

maksud dan tujuan untuk penggunaan dan pengolahan masukan ( inputs ) 

pada kenyataannya dapat dilaksanakan. 

 

2.2.4.1  Proses Produksi dan Operasi 

Proses produksi dan operasi merupakan rangkaian kegiatan yang 

dilakukan dengan menggunakan peralatan, sehingga masukan atau inputs dapat 
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diolah menjadi keluaran yang berupa barang atau jasa, yang akhirnya dapat dijual 

kepada pelanggan untuk memungkinkan perusahaan memperoleh hasil 

keuntungan yang diharapkan. 

 Proses produksi dan operasi yang dilakukan terkait dengan suatu sistem, 

sehingga pengolahan atau pentransformasian dapat dilakukan dengan peralatan 

yang dimiliki. Proses pengolahan yang dilakukan dapat berupa : 

a. Produksi secara kelompok besar atau batch production, dimana 

pengolahan dilakukan untuk suatu kelompok yang bervariasi dengan 

kelompok produk yang dihasilkan yang lain, terutama variasi terlihat 

dari bahan-bahan yang terbatas. Batch production ini bersifat lebih sulit, 

terutama dalm perencanaannya dan pemanfaatan peralatan serta 

penggunaan bahn-bahan secar lebih efektif. 

b. Sistem Proses dari produksi dan operasi, dimana dihasilkan secara terus-

menerus dalam suatu pola atau rancangan tertentu, seperti penyulingan 

minyak atau produksi pupuk. Umumnya sistem proses ini banyak 

digunakan untuk pengolahan bahan baku menjadi bahan sementara atau 

barang setengah jadi bagi industri lainnya. 

c. Produksi Massa satu produk, dimana produksi dilakukan dalam jumlah 

banyak dan diperuntukkan bagi pasar melalui pengadaan persediaan 

barang jadi, dan umumnya terdapat dalam industri pengolahan dan 

rekayasa (assembling).  
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Dalam proses pengolahan atau produksi seperti ini terdapat aliran bahan 

yang sangat rumit dalam menghasilkan suatu produk akhir, seperti pada 

perusahaan pabrik atau assembling mobil atau barang-barang elektronik 

d. Produksi Massa Banyak/multi produk, dimana produksi dilakukan untuk 

suatu seri dari komponen atau artikel yang sangat bervariasi, dengan 

menghasilkan serangkaian produk dalam berbagai variasi. Proses 

produksi atau operasi seperti ini terdapat dalam industri automotif dan 

perbankan. 

e. Proses Konstruksi, dimana produksi dilakukan dengan membangun 

suatu produk dengan menggunakan bahan-bahan atau barang serta 

komponen-komponen yang dikumpulkan pada suatu tempat pengerjaan 

konstruksinya. Proses produksi atau operasi seperti ini terdapat pada 

pabrik kapal atau industri pesawat terbang. 

Peralatan-peralatan yang dipergunakan dalam proses produksi dan operasi 

terdiri dari peralatan keras seperti mesin-mesin dan peralatan lainnya, serta 

peralatan perangkat lunak seperti program produksi atau pengolahannya. 

Disamping itu dibutuhkan sarana dan prasarana penunjang atau pelayanan 

supplies, seperti air, listrik, gas dan lain sebagainya. 

 

2.2.4.2  Jasa-jasa Penunjang 

Jasa-jasa pelayanan produksi meliputi pengetahuan dan teknologi yang 

dibutuhkan untuk digunakan dan diorganisir serta dikomunikasikan agar proses 

produksi dapat dilaksanakan secar efektif dan efisien. 
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 Jasa-jasa pelayanan ini dibutuhkan agar proses produksi atau teknologi dapat 

dilakukan untuk pengolahan bahan baku menjadi produk akhir berupa barang jadi 

atau jasa yang disampaikan kepada pemakai atau konsumen. Jasa-jasa pelayanan 

produksi itu dapat berupa : 

1. 1. Desain produk, dimana banyak terjadi perubahan atau variasi dari produk 

yang dihasilkan atau yang dibutuhkan/diinginkan oleh konsumen. Oleh 

karena itu untuk desain produk ini dibutuhkan kegiatan penelitian, 

penetapan spesifikasi produk yang mencakup mutu atau kualitas, fasilitas 

dan pelaksanaan inspeksi, perancangan atau desainnya sendiri serta seni 

arsitektur atau penampilannya. 

2. Teknologi, dimana perusahaan atau industri harus dapat mengikuti 

perkembangan teknologi. Untuk ini dibutuhkan pengetahuan dan latihan 

serta usaha-usaha agar teknologi yang dipergunakan tidak ketinggalan dan 

tetap masih mutakhir. Dalam fungsi produksi dan operasi, pengembangan 

teknologi mempunyai dampak dalam bidang : 

a. Peralatan yang digunakan, yang dapat menimbulkan dibutuhkannya 

tambahan dana untuk investasi, dan biaya produksi atau 

pengolahan yang lebih murah. 

b.  Bahan yang diolah, sehingga dapat menimbulkan penggantian 

bahan yang dibutuhkan atau jumlah pemakaian bahan yang lebih 

hemat 

c. Cara pengolahan yang lebih sederhana, sehingga menimbulkan 

biaya produksi atau operasi yang lebih murah. 
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d.  Mutu atau kualitas produk yang dihasilkan lebih baik, sehingga 

inspeksi atau pengendalian dilakukan lebih intensif. 

3. Cara penggunaan sumber-sumber daya ( use of resources ), dimana mesin 

dan peralatan serta tenaga kerja dan bahan-bahan perlu diupayakan agar 

dapat dipergunakan secar optimal dan dapat lebih hemat atau lebih efisien. 

Dalam upaya ini dikembangkanlah berbagai ilmu pengetahuan untuk dapat 

optimalnya penggunaan sumber-sumber daya tersebut, yaitu : 

a.  Studi kerja (work study), yang mengkaji dan menganalisis 

pengukuran yang hati-hati atas seluruh pekerjaan (jobs) dan 

kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Work study ini mencakup 

tiga hal, yaitu metode kerja, pengukuran kerja (work measurement) 

dan motivasi kerja. 

b.  Manajemen bahan (material management), yang berkaitan dengan 

proses penentuan pengadaan bahan, prosedur permintaan bahan, 

perencanaan persediaan, pengaturan penyimpanan bahan dan 

pengendalian atau pengawasan persediaan. 

c.  Riset operasional (operational research), yang menggunakan 

pendekatan model matematis dalam pengoptimalisasian 

penggunaan bahan bagi upaya memaksimalisasikan hasil yang 

akan dicapai atau meminimalisasikan biaya produksi atau operasi. 
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2.2.4.3  Perencanaan 

Perencanan berfungsi agar kegiatan produksi dan operasi yang akan 

dilakukan dapat terarah bagi pencapaian tujuan produksi dan operasi, serta fungsi 

produksi dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Perencanaan dapat dilakukan 

dalam hubungannya dengan fungsi produksi dan operasi adalah : 

1. Perencanaan operasi atau proses produksi. Perencanaan ini mencakup 

perencanaan jalur pengerjaan (routing), jadwal kegiatan (scheduling), 

perencanaan beban pengerjaan (loading), pengiriman perintah 

(dispatching) dan follow up serta finishing. 

2.  Perencanaan persediaan dan pengadaan. Perencanaan ini berkaitan 

dengan penetapan besarnya persediaan atau stock yang harus diadakan 

untuk menjamin kelancaran operasi produksi perusahaan, serta 

penetapan jadwal pengadaan dan jumlah pemesanan yang akan 

dilakukan. 

3.  Perencanaan mutu. Dalam perencanaan ini ditetapkan standar mutu 

produk yang dihasilkan yang harus menjadi acuan dari kegiatan proses 

produksi yang dijalankan. 

3. Perencanaan penggunaan kapasitas mesin. Berdasarkan rencana produksi 

dan operasi, maka ditetapkanlah beban kerja mesin dan jadwal waktu 

penggunaan mesin, sehingga dapat ditentukan alokasi penggunaan 

kapasitas mesin. 
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5.  Perencanaan pemanfaatan sumber daya manusia. Dari rencana produksi 

dan operasi maka dapatlah ditentukan banyaknya sumber daya 

manusia yang dibutuhkan, dan kapan waktu dibutuhkannya, serta 

berapa lama tenaga kerja tersebut dibutuhkan, sehingga hal ini 

tercakup dalam rencana pemanfaatan sumber daya manusia. 

 

2.2.4.4  Pengendalian dan Pengawasan 

Pengendalian dan pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

menjamin agar kegiatan produksi dan operasi yang dilaksanakan sesuai dengan 

apa yang telah direncanakan, dan apabila terjadi penyimpangan, maka 

penyimpangan tersebut dapat dikoreksi, sehingga apa yang diharapkan dapat 

tercapai. Kegiatan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan dalam 

pelaksanaan fungsi dan operasi adalah : 

1.  Pengendalian produksi dan operasi. Kegiatan ini dilakukan untuk 

menjamin apa yang telah ditetapkan dalam rencana produksi dan 

operasi dapat terlaksana, dan bila terjadi penyimpangan dapat segera 

dikoreksi sehingga tidak mengganggu pencapaian target produksi dan 

operasi. 

2. Pengendalian dan pengawasan persediaan. Kegiatan pengendalian dan 

pengawasan ini ditunjukkan agar persediaan atau stock yang ada tidak 

akan mengalami kekurangan dan dapat dijaga tingkat yang optimal 

sehingga biaya persediaan dapat minimal. 
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3.  Pengendalian dan pengawasan mutu. Kegiatan ini untuk menjamin agar 

mutu produk yang dihasilkan sesuai dengan standar mutu yang telah 

ditetapkan, sehingga dapat dihindari adanya ketidakpuasan atau claim 

dari pembeli atau pelanggan atas produk yang dibeli atau 

dikonsumsinya. 

4. Pengendalian dan pengawasan biaya. Kegiatan ini dilakukan atas beban 

penggunaan bahan dan waktu dari utilisasi mesin dan tenaga kerja  

atau sumber daya manusia, serta tingkat keefektifan pemanfaatannya.  

Atas dasar hasil pengendalian dan pengawasan inilah diperoleh hasil 

peningkatan efisiensi dari bidang produksi dan operasi. 

Secara praktek, fungsi pengawasan dan pengendalian dapat dibagi tiga dari 

segi prosesnya, yaitu : 

- Pengawasan di awal kegiatan  

- Pengawasan di saat proses kegiatan berlangsung 

- Pengawasan di akhir kegiatan. 

 


