
                                             BAB II 

   TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.      Pengertian Produksi dan Operasi 

 Produksi merupakan salah satu dari fungsi yang ada dalam suatu lembaga, setiap 

kegiatan produksi pada hakekatnya adalah merupakan suatu kegiatan pengolahan 

masukan menjadi keluaran yang bisa menambah kegunaan (utility) baru yang lebih 

bermanfaat bagi barang atau jasa. 

 

2.1.1.   Pengertian Produksi 

 Adapun yang dimaksud produksi menurut Ernie Tisnawati Sule dan 

Kurniawan Saefullah dalam bukunya “Pengantar Manajemen (Edisi Pertama)” 

(2006;342) yaitu: 

 “Produksi adalah suatu proses penyediaan barang atau jasa yang diinginkan 

oleh konsumen”. 

 

Menurut Prof. Dr. Sofjan Assauri dalam bukunya”Manajemen Produksi dan 

Operasi (Edisi Revisi)” (2004;11) yaitu : 

“Produksi dalam arti luas adalah sebagai kegiatan yang 
mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output), tercakup 
semua aktivitas atau kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa, serta 
kegiata-kegiatan lain yang mendukung atau menunjang usaha untuk 
menghasilkan produk tersebut”. 
 

Sedangkan menurut Jay Heizer, Barry Render (2001) yaitu : 

“Produksi adalah proses penciptaan barang dan jasa “. 

 

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan pengertian Produksi dan Operasi 

adalah suatu kegiatan, dimana terdapat faktor-faktor produksi yang mendukung satu 

dengan yang lainnya untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih bermanfaat dari 

barang sebelumnya. 

 

 

  2.2.   Manajemen Produksi dan Operasi 



 Pada saat ini kita melihat semakin banyaknya jenis dan jumlah dari barang dan 

jasa yang diperjualbelikan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa 

terjadinya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan produk baik berupa barang 

maupun jasa. Barang dan jasa tersebut ada yang langsung dikonsumsi maupun diolah 

lebih lanjut untuk menghasilkan barang dan jasa lainnya. Proses penciptaan barang dan 

jasa tersebut secara umum dikenal dengan istilah produksi. Untuk membahas apa yang 

dimaksudkan dengan pengertian manajemen produksi. Terlebih dahulu penulis akan 

membahas pengertian manajemen, manajemen produksi, dan manajemen operasi. 

 

2.2.1.   Pengertian Manajemen 

Menurut Stoner dan Freeman (2000;10) yaitu : 

“Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, 
pemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses 
penggunaan semua lain-lain sumber daya organisasi untuk tercapainya 
tujuan organisasi yang telah ditetapkan”.  

 

Menurut H. Melayu S.P. Hasibuan dalam bukunya “ Manajemen (Dasar 

Pengertian dan Masalah)” (2003;20) yaitu : 

“Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber 

daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk 

mencapai tujuan tertentu”. 

 

Menurut G.R Terry (2003;2) yaitu : 

“Manajemen adalah suatu proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan 
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang 
dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan 
melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya”.             

 

 

 

 

Dari definisi di atas penulis dapat menarik simpulan bahwa : 

“Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, 
pengarahan, pengendalian dan pengawasan kegiatan-kegiatan dalam suatu 
organisasi tersebut melalui perantara orang-orang”.   
 

2.2.2.   Pengertian Manajemen Produksi  



 Pada dasarnya manajemen produksi merupakan suatu proses manajemen yang 

ditetapkan dalam bidang produksi. Kegiatan manajemen produksi merupakan suatu cara 

mengatur dan merencanakan produksi secara teratur dan mencapai sasaran dan tujuan 

perusahaan. Proses produksi yang ada diatur, direncanakan dan dikoordinasikan oleh 

manajemen agar tujuan dan sasaran perusahaan dapat tercapai. 

 

 Adapun pengertian Manajemen Produksi menurut Ernie Tismawati Sule dan 

Kurniawan Saefullah dalam bukunya “Pengantar Manajemen (Edisi Pertama)” 

(2006;14) yaitu: 

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

 
 
   Menurut Suyadi Prawirosentono dalam bukunya “Manajemen Operasi, 

Analisis dan Studi Kasus” (2000;1) yaitu : 

  “Manajemen Produksi adalah perencanaan, pelaksanaan,dan pengawasan 
dari urutan berbagai kegiatan (Set Of Activities) untuk membuat barang 
yang berasal dari bahan baku dan bahan penolong lainnya”. 

 

 Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Manajemen Produksi 

adalah suatu kegiatan untuk mengatur agar dapat menciptakan dan menambah kegunaan 

suatu barang atau jasa melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta 

mengkoordinasikan faktor-faktor produksi secara efektif dan efisien. 

 

 

2.2.3. Pengertian Manajemen Operasi 

  Istilah produksi dan operasi sering dipergunakan dalam suatu organisasi yang 

menghasilkan keluaran (output) baik yang berupa barang maupun jasa. Dalam arti 

sempit, pengertian produksi hanya dimaksud sebagai kegitan pengolahan dalam pabrik, 

hasil produknya dapat berupa barang-barang konsumsi maupun barang-barang industri, 

karena adanya keterbatasan pengertian produksi dalam arti sempit, maka dikenal istilah 

manajemen produksi dan operasi atau manajemen operasional sehingga dapat mencakup 

pembahasan dalam arti luas untuk kegiatan masukan (input) menjadi keluaran (output) 

yang berupa barang dan jasa. 



 Operasional atau produksi merupakan salah satu keputusan yang penting dalam 

strategi perusahaan. Manajemen operasional sebagai pengelola sistem transformasi, yang 

mengubah masukan menjadi barang dan jasa. Secara umum dapat diartikan sebagai suatu 

kegiatan atau proses yang mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran 

(output). 

 
 Definisi Manajemen Operasional menurut Dr. Manahan P. Tampubolon 
(2004;13),  yaitu:  

“Manajemen Operasional adalah sebagai manajemen proses konversi, 
dengan bantuan fasilitas seperti; tanah, tenaga kerja, modal, dan 
manajemen masukan (inputs) yang diubah menjadi keluaran yang 
diinginkan, berupa barang atau jasa/layanan”. 
 

Sedangkan Heizer dan Render) dalam bukunya “Prinsip-prinsip Manajemen 

Operasi” (2001;2) yaitu: 

“Manajemen Operasional adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan   

nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi 

output”. 

 

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Manajemen Operasional adalah 

ilmu dan seni dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap aktivitas sistem operasi untuk 

mengkonversikan input menjadi output. 

 Berdasarkan uraian-uraian di atas, menurut Prof. Dr. Sofjan. Assauri dalam 

bukunya “Manajemen Produksi dan Operasi (Edisi Revisi)” (2004;12) yaitu : 

“Manajemen Produksi dan Operasi adalah merupakan kegiatan untuk 
mengatur  dan mengkoordinasikan penggunaan sumber-sumber daya yang 
berupa sumber daya manusia, sumber daya alat dan sumber daya dana serta 
bahan, secara efektif dan efisien, untuk menciptakan dan menambah 
kegunaan (utility ) sesuatu barang atau jasa”.     
        

2.2.4. Ruang Lingkup Manajemen Produksi dan Operasi 

 Menurut Prof. Dr. Sofjan Assauri dalam bukunya “Manajemen Produksi dan 

Operasi (Edisi Revisi)” (2004;17) yaitu : 

 Manajemen Produksi dan Operasi merupakan kegiatan yang mencakup bidang 

yang cukup luas, dimulai dari penganalisisan dan penetapan keputusan saat sebelum 

dimulainya kegiatan produksi dan operasi, yang umumnya bersifat keputusan-keputusan 

jangka panjang, serta keputusan-keputusan pada waktu menyiapkan dan melaksanakan 



kegiatan produksi dan pengoperasiannya, yang umumnya bersifat keputusan-keputusan 

jangka pendek.  

 Seperti apa yang telah diuatarakan di atas, maka ruang lingkup manajemen 

produksi dan operasi akan mencakup perancangan atau penyiapan sistem produksi dan 

operasi, serta pengoperasian dari sistem produksi dan operasi. Pembahasan dalam 

perancangan atau desain dari sistem produksi dan operasi meliputi : 

1. Seleksi dan rancangan atau desain hasil produksi (produk) 

Kegiatan produksi dan operasi harus dapat menghasilkan produk, berupa barang atau 

jasa, secara efektif dan efisien, serta dengan mutu atau kualitas yang baik. Oleh karena 

itu setiap kegiatan produksi dan operasi harus dimulai penyeleksian dan perancangan 

produk yang akan dihasilkan. Kegiatan ini harus diawali dengan kegiatan-kegiatan 

penelitian atau riset, serta usaha-usaha pengembangan produk yang sudah ada. Dengan 

hasil riset dan pengembangan produk ini, maka diseleksi dan diputuskan produk apa 

yang akan dihasilkan dan bagaimana desain dari produk itu, yang menggambarkan 

pula spesifikasi dari produk tersebut. Untuk penyeleksian dan perancangan produk, 

perlu diterapkan konsep-konsep standardisasi, simplifikasi dan spesialisasi. Akhirnya 

dalam pembahasan ini perlu dikaji hubungan timbal balik yang erat antara seleksi 

produk dan rancangan produk dengan kapasitas produksi dan operasi. 

 

2. Seleksi dan Perancangan Proses Peralatan 

Setelah produk didesain, maka kegiatan yang harus dilakukan untuk merealisasikan 

usaha untuk menghasilkannya adalah menentukan jenis proses yang akan 

dipergunakan serta peralatannya. Dalam hal ini kegiatan harus dimulai dari 

penyeleksian dan pemilihan akan jenis proses yang akan dipergunakan, yang tidak 

terlepas dengan produk yang akan dihasilkan. Kegiatan selanjutnya adalah 

menentukan teknologi dan peralatan yang akan dipilh dalam pelaksanaan kegiatan 

produksi tersebut. Penyeleksian dan penentuan peralatan yang dipilh, tidak hanya 

mencakup mesin dan peralatan tetapi juga mencakup bangunan dan lingkungan kerja. 

 

3. Pemilihan Lokasi dan Site Perusahaan dan unit Produksi 

Kelancaran produksi dan operasi perusahaan sangat dipengaruhi oleh kelancaran 

mendapatkan sumber-sumber bahan dan masukan ( inputs ), serta ditentukan pula oleh 

kelancaran dan biaya penyampaian atau suplai produk yang dihasilkan berupa barang 

jadi atau jasa ke pasar. Oleh karena itu untuk menjamin kelancaran, maka sangat 



penting peranan dari pemilihan lokasi dan site perusahaan dan unit produksinya. 

Dalam pemilihan lokasi dan site tersebut, perlu memperhatikan faktor jarak, 

kelancaran dan biaya pengangkutan dari sumber-sumber bahan dan masukan ( inputs ), 

serta biaya pengangkutan dari barang jadi ke pasar. 

 

4. Rancangan tata-letak (lay-out) dan arus kerja atau proses 

Kelancaran dalam proses produksi dan oprasi ditentukan pula oleh salah satu faktor 

yang terpenting didalam prusahaan atau unit produksi, yaitu rancangan tata-letak ( lay-

out ) dan arus kerja atau proses. Rancangan tata-latak harus mempertimbangkan 

berbagai faktor antara lain adalah kelancaran arus kerja, optimalisasi dari waktu 

pergerakan dalam proses, kemungkinan kerusakan yang terjadi karena pergerakan 

dalam proses akan minimalisasi biaya yang timbul dari pergerakan dalam proses atau 

material handling. 

 

5. Rancangan Tugas Pekerjaan 

Rancangan tugas pekerjaan merupakan bagian yang integral dari rancangan sistem. 

Dalam melaksanakn fungsi produksi dan operasi, maka organisasi kerja harus disusun, 

karena organisasi kerja sebagai dasar pelaksanaan tugas pekerjaan, merupakan alat 

atau wadah kegiatan yang hendaknya dapat membantu pencapaian tujuan perusahaan 

atau unit produksi dan operasi tersebut. Rancangan tugas pekerjaan harus merupakan 

suatu kesatuan dari human engineering, dalam rangka untuk menghasilkan rancangan 

kerja yang optimal. Disamping iu dalam penyusunan rancangan tugas pekerjaan harus 

pula memperhatikan kelengkapan tugas pekerjaan yang terkait dengan variabel tugas 

dalam struktur teknologi, dan mutu atau kualitas suasana kerja yang ditentukan oleh 

variabel manusianya. 

 

6. Strategi Produksi dan Operasi serta Pemilihan Kapasitas. 

Sebenarnya rancangan sistem produksi dan operasi harus disusun dengan landasan 

strategi produksi dan operasi yang disiapkan terlebih dahulu. Dalam strategi produksi 

dan operasi harus terdapat pernyataan tentang maksud dan tujuan dari produksi dan 

operasi, serta misi dan kebijakan-kebijakan dasar atau kunci untuk lima bidang, yaitu 

proses, kapasitas, persediaan, tenaga kerja dan mutu atau kualitas. Semua hal tersebut 

merupakan landasan bagi penyusunan strategi produksi dan operasi. Berdasarkan 



strategi produksi dan operasi, maka ditentukanlah pemilihan kapasitas yang akan 

dijalankan dalam bidang produksi dan operasi.       

                  Pembahasan dalam Pengoperasian sistem produksi dan operasi akan 

mencakup : 

 

 

1. Penyusunan rencana Produksi dan Operasi. 

Kegiatan pengoperasian sistem produksi dan operasi harus dimulai dengan 

penyusunan rencana produksi dan operasi. Dalam rencana produksi dan operasi 

harus tercakup penetapan target produksi, scheduling, routing, dispatching, dan 

follow-up. Perencanaan kegiatan produksi dan operasi merupakan kegiatan awal 

dalam pengoperasian sistem produksi dan operasi. 

                                 

2. Perencanaan dan Pengendalian Persediaan dan Pengadaan bahan 

Kelancaran kegiatan produksi dan operasi sangat ditentukan oleh kelancaran 

tersedianya bahan atau masukan yang dibutuhkan bagi produksi dan operasi 

tersebut. Kelancaran tersedianya bahan atau masukan produksi dan operasi 

ditentukan oleh baik tidaknya pengadaan bahan serta rencana dan pengendalian 

persediaan yang dilakukan. Dalam hal ini perlu diketahui maksud dan tujuan 

diadakannya persediaan, model-model perencanaan dan pengendalian persediaan, 

pengadaan dan pembelian bahan, perencanaan kebutuhan bahan (Material 

Requirement and Planning) dan perencanan kebutuhan distribusi (Distribution 

Requirement Planning). 

 

3.   Pemeliharaan atau perawatan (Maintenance) mesin dan peralatan. 

Mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi dan operasi harus 

selalu terjamin tetap tersedia untuk digunakan, sehingga dibutuhkan adanya 

kegiatan pemeliharaan atau perawatan. Dalam pembahasan pemeliharaan atau 

perawatan mesin dan peralatan ini mencakup tentang penting dan peranan dari 

kegiatan pemeliharaan atau perawatan mesin dan peralatan, macam-macam 

kegiatan pemeliharaan atau perawatan yang efektif dan efisien, serta proses 

pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan mesin dan peralatan. 

 

 



      4.   Pengendalian Mutu 

Terjaminnya hasil atau keluaran dari proses produksi dan operasi menentukan  

keberhasilan dari pengoperasian sistem produksi dan operasi. Dalam rangka ini 

maka perlu dipelajari kegiatan pengendalian mutu yang harus dilakukan agar 

keluaran dapat terjamin mutunya. Pembahasan yang tercakup dalam pengendalian 

mutu antara lain adalah maksud dan tujuan dari kegiatan pengendalian mutu, 

proses kegiatan perencanaan dan pengendalian mutu, peran pengendalian proses 

dan produk dalam pengendalian mutu, teknik dan peralatan pengendalian mutu, 

serta pengendalian mutu secara statistik (Statistical Quality Control). 

 

5.   Manajemen Tenaga Kerja (Sumber Daya Manusia) 

Pelaksanaan pengoperasian sistem produksi dan operasi ditentukan oleh 

kemampuan dan keterampilan para tenaga kerja atau sumber daya manusianya. 

Dalam pembahasan manajemen tenaga kerja atau sumber daya manusia akan 

mencakup pengolahan tenaga kerja dalam produksi dan operasi, desain tugas dan 

pekerjaan, dan pengukuran kerja (Work measurement). 

 

 Fungsi Produksi / Operasi 

 Menurut Prof. Dr. Sofjan. Assauri dalam bukunya “Manajemen Produksi dan 

Operasi (Edisi Revisi)” (2004;22-23) yaitu : 

 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. Disamping itu juga terdapat keputusan-keputusan yang harus diambil 

terutama dalam kebijakan dan strategi produksi dan operasi, dimana kelima bidang 

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

sekalian dengan kerangka kebijakn dasar perusahaan serta menekankan pada hal yang 

strategis. 

 

           Empat fungsi terpenting dalam fungsi produksi dan operasi adalah : 

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 secara 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. 

 

2.3.1.   Proses Produksi / Operasi 

 Menurut Prof. Dr. Sofjan. Assauri dalam bukunya “Manajemen Produksi dan 

Operasi (Edisi Revisi)” (2004;24) yaitu : 

           Proses produksi dan operasi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan 

menggunakan peralatan, sehingga masukan atau inputs dapat diolah menjadi keluaran 

berupa barang atau jasa, yang akhirnya dapat dijual kepada pelanggan untuk memungkin 

perusahaan memperoleh hasil keuntungan yang diharapkan. Proses produksi dan operasi 

yang dilakukan terkait dalam suatu sistem, sehingga pengolahan atau pentransformasian 

dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan yang dimiliki. Proses pengolahan yang 

dilakukan dapat berupa: 

a. Produksi secara kelompok besar atau batch production, dimana pengolahan   

dilakukan  untuk suatu kelompok produk yang dihasilkan yang lain, terutama 

variasi terlihat dari bahan-bahan yang terbatas. Batch Production ini bersifat lebih 

sulit, terutama dalam perencanaannya dan dalam pemanfaatan peralatan serta 

penggunaan bahan-bahan secara efektif. 

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

menerus dalam suatu pola atau rancangan  tertentu, seperti  penyulingan   minyak  

c. (oil refinery) atau produksi pupuk. Umumnya sistem proses (process system) ini 

banyak dipergunakan untuk pengolahan bahan baku (raw materials) menjadi 

bahan antara atau barang setengah jadi bagi industri lainnya. 

d. 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). 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. 

e. 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. 

f. Proses Kontruksi, dimana produksi dilakukan dengan membangun suatu produk 

dengan menggunakan bahan-bahan atau barang-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 ini 

terdiri dari peralatan perangkat keras (hard-ware) seperti mesin-mesin dan peralatan 

lainnya, serta peralatan perangkat lunak    (soft-ware)      seperti       program     produksi       

atau pengolahannya. Disamping itu dibutuhkan sarana dan prasarana penunjang atau 

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

2.3.2.   Jasa-jasa Penunjang Pelayanan Produksi 

 Menurut Prof. Dr. Sofjan Assauri dalam bukunya “Manajemen Produksi dan 

Operasi (Edisi Revisi)” (2004;24) yaitu : 

Jasa-jasa pelayanan produksi meliputi pengetahuan dan teknologi yang 

dibutuhkan untuk digunakan dan diorganisir serta dikomunikasikan agar proses produksi 

dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. 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. 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 digunakan tidak ketinggalan dan tetap masih mutakhir dan tetap up-

to-date. 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 hemat. 

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 secara 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 persedian. 

c. Riset operasional (operasional research), yang menggunakan pendekatan model 

matematis dalam pengoptimalisasian penggunaan bahan bagi upaya 

memaksimalisasikan hasil akan dicapai atau meminimalisasikan biaya produksi 

atau operasi. 

 

2.3.3. Perencanaan Produksi Dan Operasi 

          Menurut Prof. Dr. Sofjan. Assauri dalam bukunya “Mqnqjemen Produksi dan 

Operasi (Edisi Revisi)” (2004;25) yaitu : 

          Perencanaan berfungsi agar kegiatan produksi dan operasi yang dilakukan dapat 

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



terlaksana secara efektif dan efisien. Perencanaan yang dilakukan dalam hubungannya 

dengan fungsi produksi dan operasi adalah: 

a) 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. 

b) 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. 

c) Perencanaan mutu. Dalam perencanaan ini ditetapkan standar mutu produk yang 

dihasilkan yang harus menjadi acuan dari kegiatan proses produksi yang 

dijalankan. 

d) 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. 

e) 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 pemanfatan sumber 

daya manusia. 

 

2.3.4. Pengendalian /Pengawasan Produksi/Operasi  

 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 dapat segera dikoreksi, sehingga 

apa yang diharapkan dapat segera tercapai. Kegiatan pengendalian dan pengawasan yang 

dilakukan dalam pelaksanaan fungsi produksi dan operasi, adalah: 

1. Pengendalian produksi dan operasi. Kegiatan pengendalian 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  ditujukan   agar   persediaan   atau  stock  yang  ada  tidak  akan 



mengalami kekurangan dan dapat dijaga tingkat yang optimal sehingga biaya 

persediaan dapat minimal. 

Seperti yang telah kita ketahui bahwa tujuan perencanaan dan pengawasan 

produksi adalah untuk dapat berhasil terciptanya tujuan perusahaan yaitu kelancaran 

operasi dan kelangsungan hidup, serta dapat berkembangnya perusahaan. Dalam rangka 

untuk mencapai tujuan perencanaan dan pengawasan produksi ini peranan pengendalian 

sangatlah penting oleh karena itu pengendalian persediaan haruslah didasarkan atas 

perencanaan dan pengawasan produksi yang telah ditetapkan dan dijalankan. Berdasarkan 

volume produksi dan schedule yang akan dilakukan. 

Oleh karena persediaan bahan-bahan yang diadakan telah dipakai untuk proses 

produksi maka untuk selalu tersedianya bahan harus dilakukan pemesanan kembali. 

Pemesanan yang dilakukan hendaknya ekonomis  atau  efisien    dimana     jumlah    yang  

dipesan haruslah didasarkan atas kebutuhan untuk proses produksi. Pimpinan perusahaan 

haruslah dapat menentukan jumlah bahan yang dipesan untuk menutupi kebutuhan 

perusahaan. Dalam hal ini pimpinan perusahaan harus mengatur dan menyesuaikan 

pesanan yang dilakukan dengan fasilitas-fasilitas produksi perusahaan dan menjaga agar 

pemesanan yang dilakukan dapat membuat keadaan persediaan berada pada biaya yang 

minimum. Cara-cara pemesanan yang dilakukan dalam pengawasan persediaan bisa 

dilakukan dengan dua cara. Antara lain : 

a. Order Point System 

Adalah cara pemesanan bahan dimana pesanan dilakukan apabila persediaan 

yang ada telah mencapai suatu titik / tingkat tertentu yang telah ditetapkan. 

b. Order Cycle System 

Adalah cara pemesanan bahan dimana jarak antara interval waktu dari 

pemesanan tetap, misalkan tiap minggu atau tiap bulan. Jumlah atau besarnya 

pemesanan yang dilakukan hendaknya menghasilkan biaya yang timbul dalam 

penyediaan minimal untuk menentukan jumlah pesanan yang ekonomis 

(economic order quantity)   kita    harus    berusaha   memperkecil   biaya-

biaya pemesanan yang ekonomis terletak antara dua pembatasan yaitu dimana 

jumlah Ordering Cost dan Carrying Cost adalah minimal selama satu tahun. 

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 klaim dari para konsumen 

atas produk atau jasa yang dibeli atau dikonsumsinya. 



Dalam pengawasan mutu ini semua penyimpangan-penyimpangan dari standar 

dicatat serta dianalisis dan semua penemuan-penemuan dalam hal ini digunakan 

untuk umpan balik (feed back) untuk para pelaksana sehingga mereka dapat 

melakukan tindakan-tindakan perbaikan untuk produksi pada masa-masa yang 

akan datang. 

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. 

 

2.4.  Proses Produksi 

Menurut Prof. Dr. Sofjan. Assauri dalam bukunya “Manajemen Produksi dan 

Operasi (Edisi Revisi)” (2004;75) yaitu : 

Sebelum membahas mengenai pengertian proses produksi sebaiknya terlebih 

dahulu kita mengetahui arti dari proses. Yang dimaksud dengan proses adalah cara, 

metode dan teknik bagaimana sesungguhnya sumber-sumber (tenaga kerja, mesin, bahan 

dan dana) yang ada diubah untuk memperoleh suatu hasil. Sedangkan produksi seperti 

kita ketahui adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang 

atau jasa. Dari uraian di atas maka dapatlah kita menarik kesimpulan mengenai proses 

produksi. 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. Seperti kita 

ketahui bahwa cara, metode, dan teknik menghasilkan produk cukup banyak, maka 

proses produksi dalam hal ini sangat banyak macamnya. Walaupun jenis proses produksi 

ini sangat banyak, tetapi secara ekstrem dapat dibedakan menjadi dua yaitu proses 

produksi yang terus-menerus (continuous processes) dan proses produksi yang terputus-

putus (intermittent processes). 

                

Sedangkan menurut Subagyo (2000;1) yaitu : 

“Proses produksi adalah kegiatan untuk mengubah masukan, berupa faktor-

faktor produksi, menjadi keluaran sehingga lebih bermanfaat dari bentuk 

aslinya”. 

 



Sedangkan menurut Suyadi Prawiro Sentono dalam bukunya “Manajemen 

Operasi, Analisis dan Studi Kasus” (2000;1) yaitu : 

“Proses produksi adalah proses kegiatan yang mengubah bahan baku 

menjadi barang lain yang mempunyai nilai tambah lebih tinggi”. 

 

Sedangkan menurut Drs. Zulian Yamit, M.Si. (2003;123) yaitu: 

“Proses produksi adalah sebagai suatu kegiatan dengan melibatkan tenaga 

manusia, bahan serta peralatan untuk menghasilkan produk yang berguna”. 

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan pengertian proses produksi dapat 

diartikan sebagai cara, metode, dan teknik untuk mengubah masukan (input ) atau 

bahan baku menjadi suatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber-sumber 

(tenaga kerja, mesin, bahan-bahan dan dana). 

 

 Jenis-jenis Proses Produksi 

Menurut Prof. Dr. Sofjan Assauri dalam bukunya “Manajemen Produksi dan 

Operasi (Edisi Revisi)” (2004;75) yaitu: 

Seperti telah diuraikan terlebih dahulu bahwa proses produksi dapat dibedakan 

atas dua jenis, yaitu: 

a. Proses produksi yang terus-menerus (continuous processes) 

b. Proses produksi yang terputus-putus (intermittent processes) 

Sebenarnya perbedaan pokok antara kedua proses ini terletak pada panjang 

tidaknya waktu persiapan/mengatur (set up) peralatan produksi yang digunakan untuk 

memproduksi suatu produkatau beberapa produk tanpa mengalami perubahan. Sebagai 

contoh dapat dilihat apabila kita menggunakan mesin-mesin untuk dipersiapkan (diset 

up) kembali untuk memprodusir produk lain, maka dalam hal ini prosesnya terputus-

putus tergantung dari produk yang dikerjakan. Proses yang terputus-putus disebut 

intermittent process/manufacturing. Dalam proses seperti ini terdapat waktu yang 

pendek (short run) dalam persiapan (set up) peralatan untuk perubahan yang cepat guna 

dapat menghadapi variasi produk yang berganti-ganti; misalnya terlihat dalam pabrik 

yang menghasilkan produknya untuk atau berdasarkan pesanan seperti; Pabrik Kapal, 

atau Bengkel besi/las. Dalam contoh lain dapat dilihat adanya perusahaan pabrik-pabrik 

yang menggunakan mesin-mesin untuk dipersiapkan (set up) dalam memprodusir 

produk dalam jangka waktu yang panjang/lama, tanpa mengalami perubahan, maka 

dalam hal ini prosesnya terus-menerus selama jenis produk yang sama dikerjakan. 



Proses yang terus-menerus ini disebut continuous process/manufacturing. Dalam proses 

ini terdapat waktu yang panjang tanpa adanya perubahan-perubahan dari pengaturan 

dan penggunaan mesin serta peralatannya. Proses seperti ini terdapat dalam pabrik yang 

menghasilkan produk untuk pasar (produksi massa) seperti pabrik susu atau pabrik ban. 

. 

 Kekurangan dan Kebaikan Masing-masing Jenis Proses Produksi 

 Menurut Prof. Dr. Sofjan Assauri dalam bukunya “Manajemen Produksi dan 

Operasi (Edisi Revisi)” (2004;77) yaitu: 

 Masing-masing jenis proses produksi yang telah disebutkan mempunyai beberapa 

kekurangan dan kelebihan/kebaikan. 

 

 

 

 

 Kekurangan/kerugian proses produksi yang terus-menerus (continuous 

manufacturing) adalah: 

1. Terdapat kesukaran untuk menghadapi perubahan produk yang diminta oleh 

konsumen atau pelanggan. Jadi proses produksi seperti ini khusus untuk 

menghasilkan produk-produk yang: 

a. Permintaan (demand)nya besar dan stabil 

b. Style produknya tidak mudah berubah 

2. Proses produksi mudah terhenti, karena apabila terjadi kemacetan disuatu 

tempat/tingkat proses (di awal, di tengah atau di belakang), maka kemungkinan 

seluruh proses produksi akan terhenti yang disebabkan adanya saling hubungan dan 

urut-urutan antara masing-masing tingkat proses. 

3. Terdapat kesukaran dalam menghadapi perubahan tingkat permintaan, karena 

biasanya tingkat produksi (rate of production)nya telah tertentu, sehingga sangat 

kaku (rigid). 

 Sedangkan kebaikan/kelebihan proses produksi yang terus-menerus 

(continuous manufacturing) adalah: 

 1. Dapat diperolehnya tingkat biaya produksi per unit (unit production cost) yang 

rendah, apabila: 

a. Dapat dihasilkannya produk dalam volume yang cukup besar, 

b. Produk yang dihasilkan distandardisir 



  2. Dapat dikuranginya pemborosan-pemborosan dari pemakaian tenaga manusia, 

terutama karena sistem pemindahan bahan yang menggunakan tenaga mesin/listrik. 

  3.  Biaya tenaga kerja (labor cost)nya adalah rendah, karena jumlah tenaga kerjanya 

yang sedikit dan tidak memerlukan tenaga yang ahli (cukup yang setengah ahli) 

dalam pengerjaan produk yang dihasilkan. 

4. Biaya pemindahan bahan di dalam pabrik juga lebih rendah, karena jarak antara 

mesin yang satu dengan mesin yang lain lebih pendek dan pemindahan tersebut 

digerakkan dengan tenaga mesin (mekanisasi). 

 

 

 Kekurangan/kerugian proses produksi yang terputus-putus (intermittent 

manufacturing) adalah: 

 1.  Scheduling dan routing untuk pengerjaan produk yang akan dihasilkan sangat sukar 

dilakukan karena kombinasi urut-urutan pekerjaan yang banyak sekali di dalam 

memprodusir satu macam produk, dan di samping itu dibutuhkan scheduling dan 

routing yang banyak sekali karena produknya yang berbeda tergantung dari 

pemesannya. 

 2. Oleh karena pekerjaan routing dan scheduling banyak sekali dan sukar dilakukan, 

maka pengawasan produksi (production control) dalam proses produksi seperti ini 

sangat sukar dilakukan. 

3. Dibutuhkannya investasi yang cukup besar dalam persediaan bahan mentah dan 

bahan-bahan dalam proses, karena prosesnya terputus-putus dan produk yang 

dihasilkan tergantung dari pesanan. 

4. Biaya tenaga kerja dan biaya pemindahan sangat tinggi, karena banyak 

dipergunakannya tenaga manusia dan tenaga yang dibutuhkan adalah tenaga yang 

ahli dalam pengerjaan produk tersebut. 

 

  Sedangkan kebaikan/kelebihan dari proses produksi yang terputus-putus 

(intermittent manufacturing) adalah: 

1. Mempunyai fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi perubahan produk dengan 

variasi yang cukup besar, Fleksibilitas ini diperoleh terutama dari: 

a. Sistem penyusunan peralatan (lay out)nya yang berbentuk process lay out. 

b. Jenis/type mesin yang digunakan dalam proses yang bersifat umum (general 

purpose machines). 



c. Sistem pemindahan bahan yang tidak menggunakan tenaga mesin tetapi tenaga 

manusia. 

 2. Oleh karena mesin-mesin yang digunakan dalam proses bersifat umum (general 

purpose machines), maka biasanya dapat diperoleh penghematan uang dalam 

investasi mesin-mesinnya, sebab harga mesin-mesin ini lebih murah daripada 

mesin-mesin yang khusus (special purpose machines). 

3. Proses produksi tidak mudah terhenti akibat terjadinya kerusakan atau kemacetan 

di suatu tempat/tingkat proses. 

 

2.4.3. Desain Proses Produksi 

 Menurut Drs. Zulian Yamit, M.Si. dalam bukunya “Manajemen Produksi dan 

Operasi” (2003;126) yaitu: 

 Desain proses produksi mendefinisikan bagaimana suatu produk dibuat atau 

diproses. Pada dasarnya desain proses produksi dapat diklasifikasikan kedalam lima 

kategori, yaitu: 

1. Line flow process atau product flow process 

    Penyusunan stasiun kerja (work station/work centers) berdasarkan urutan operasi 

pembuatan produk, dimana produk mengalir mengikuti langkah-langkah sekuensial 

yang sama (standar) dalam proses produksi. Assembly line dari industri otomotif dan 

elektronik merupakan contoh nyata yang dipakai dalam industri dari line flow process. 

Industri yang menggunakan line flow process, ada ynag mengacu pada produksi pada 

produk serupa secara teru menerus (continuous) dalam volume besar seperti: proses 

penyulingan minyak, pabrik semen, pabrik baja, dan lain-lain. Ada pula yang mengacu 

pada produksi produk serupa (satu jenis) dalam jumlah besar tetapi tidak beroperasi 

secara terus menerus atau tidak beroperasi secara kontinu. Ada pula yang mengacu 

pada produksi beberapa produk dalam jumlah kecil dan tidak dilakukan secara terus 

menerus. Pola line flow process tidak begitu fleksibel dalam memenuhi perubahan 

desain maupun volume produk. Tapi, persediaan dapat di minimalkan, scheduling atau 

penjadwalan tidak menghadapi masalah dan pengendalian kualitas lebih mudah karena 

hanya mengikuti arus produk. 

2. Jumbled flow process atau Job shop 

 Dalam jumbled flow process produk dibuat berdasarkan aliran terputus-putus 

(intermittent) atau tidak secara kontinu. Peralatan dan tenaga kerja dikelompokkan 

dalam pusat kerja (work centers) berdasarkan jenis pekerjaan. Misalnya: semua 



pencampuran produk berada dalam pusat kerja pertama, semua finishing berada pada 

pusat kerja kedua, semua pengepakan berada pada pusat kerja ketiga dan seterusya. 

Dalam jumbled flow process, aliran produk dan pekerjaan hanya terdapat dalam pusat-

pusat kerja dimana mereka dibutuhkan, sehingga membentuk suatu pola aliran 

tercampur. Karena jumbled flow process menggunakan peralatan dan tenaga kerja 

berkemampuan tinggi secara terus bersama, operasi jumbled flow process sangat 

fleksibel terhadap perubahan dalam desain atau volume produk. Tapi, pola aliran ini 

sering menimbulkan masalah dalam pengendalian persediaan, penjadwalan, dan 

pengendalian kualitas. 

3. Project 

 Dalam sebuah proyek, biasanya material, peralatan dan tenaga kerja dibawa ke lokasi 

proyek itu. Dalam hal ini tidak ada aliran produk dari suatu proyek, tetapi setiap 

proyek pasti memiliki urutan proses operasinya. Bentuk proyek memiliki keunikak 

karena memiliki kegiatan awal, memiliki kegiatan akhir dan memiliki batas waktu 

penyelesaian. Bentuk ini tidak cocok atau sulit ditransformasikan pada proses 

manufacturing, karena pada umumnya proyek hanya dikerjakan sekali saja. 

4. Flexible Manufacturing System (FMS) 

 Pada dasarnya flexible manufacturing system merupakan suatu automated cell yang 

digunakan untuk menghasilkan sekelompok komponen atau assemblies. Semua 

komponen membutuhkan proses manufacturing serupa, namun urutan dari operasi 

tidak perlu sama dalam setiap kasus. FMS biasanya menggunakan peralatan pada 

modal, karena itu membutuhkan investasi awal yang besar untuk membangun dan 

mengembangkannya. Namun demikian, penggunaan FMS dapat memberikan biaya 

produksi yang rendah, dapat mengurangi waktu tunggu, mengurangi persediaan, dan 

dapat meningkatkan kualitas produk. Tujuan utama penggunaan FMS ini adalah untuk 

memberikan respon secara cepat dan tepat terhadap keinginan pelanggan, terutama 

berkaitan dengan perubahan dalam desain produk, jumlah produk, maupun pelayanan 

produk. 

5. Agile Manufacturing System  

 Suatu agile manufacturing system memunglinkan perusahaan untuk mengolah 

perubahan sebagai suatu hal yang rutin dengan cara mengkombinasikan visi kompetitif 

dengan kreativitas dan aplikasi teknologi. Model perusahaan kelas dunia yang mampu 

berhasil di pasar global akan selalu menekankan agility (kegesitan) dalam strategi 

operasinya dengan mengintegrasikan rantai nilai (value-chain). Kriteria perusahaan 



yang mampu berhasil di pasar global adalah berkompetisi berdasarkan waktu (time 

based competition), respon cepat atas perubahan, fleksibilitas tinggi, dan efisiensi 

tinggi. Dengan demikian perubahan prioritas kompetisi di masa yang akan datang akan 

mengarah pada agile competition yang memiliki empat dimensi kunci, yaitu: (a) 

memperkaya nilai pada pelanggan, (b) bekerja sama dalam meningkatkan daya saing 

perusahaan, (c) mengorganisasikan perubahan dan ketidakpastian, (d) menelaah 

pengaruh dari informasi. Agility manufacturing system pada saat sekarang baru 

merupakan blueprint yang akan berkembang terus di masa mendatang, karena 

pelanggan semakin pintar, mereka meminta lebih banyak variasi produk, kualitas lebih 

baik, pelayanan lebih baik dan respon lebih cepat. 

 

  

 


