
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen Operasi dan Produksi 

2.1.1 Pengertian Manajemen 

Menurut Jay Heizer dan Barry Render dalam Operation Management (2008), terdapat 3 

komponen utama dalam sebuah perusahaan, antara lain adalah Produksi atau Operasi, Keuangan 

dan Pemasaran. Ketiga fungsi ini harus saling mendukung satu sama lainnya. Oleh sebab itu, 

manajemen menjadi hal yang penting dalam mengatur dan mengkoordinasikan fungsi-fungsi 

tersebut agae tujuan sebuah perusahaan dapat dicapai secara efektif dan efisien. 

Pengertian Manajemen menurut Peter Drucker dalam buku Bateman dan Sneel “Management” 

(2008,4) adalah : 

“Management means, in the last analysis, the substitution of thought for brawn and muscle, of 

knowledge for folklore and tradition, and of coorperation”. 

Sehingga dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen merupakan seni 

pengelolaan setiap sumber daaya dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan bersama. 

 

2.1.2 Pengertian Produksi dan Operasi 

Produksi dan Operasi merupakan hal utama bagi perusahaan yang melakukan proses produksi 

untuk menghasilkan barang ataupun jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Produksi dan 

Operasi memiliki beberapa definisi yang dikemukana oleh beberapa ahli, yaitu sebagai berikut : 

menurut Sofjan Assauri (2004,11), pengertian dari produksi yaitu : 

“Produksi adalah kegiatan yang mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output), 

tercakup semua aktivitas atau kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa, serta kegiatan-

kegiatan lain yang mendukung atau menunjang usaha untuk menghasilkan produk tersebut”. 



Sedangkan menurut Russel dan Taylor dalam “Operation Management” (2009,2) menyatakan 

bahwa : 

“Operation : a function or system that transforms inputs into outputs of greater value” 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Produksi dan Operasi memiliki pengertian yang 

hampir sama yaitu serangkaian kegiatan yang mentransformasikan segala masukan berupa 

man,machine, money, labor, dan material (input) menjadi batang ataupun jasa (output) dengan 

menambahkan nilai pada serangkaian aktivitasnya. 

 

2.1.3 Pengertian Manajemen Produksi dan Manajemen Operasi 

Manajer Produksi ataupun Manajer Operasi perusahaan di seluruh dunia harus memahami 

Manajemen Operasi guna menciptakan barang ataupun jasa yang siap ditawarkan kepada seluruh 

konsumen, dimanapun konsumen membutuhkannya, dan apapun yang dibutuhkan. Sehingga 

Manajer Operasi dapat menentukan seberapa baik kualitas kehidupan kita dikarenakan 

merekalah yang membuat suatu produk yang digunakan oleh setiap konsumen. 

Menurut Russel dan Taylor dalam “Operation Management” (2009,2) meyatakan bahwa : 

“Operation Management design, operates, and improves productive system-system for getting 

work done”’ 

Sedangkan menurut jay Heizer dan Barry Render dalam “Operation Managament” (Edisi 

10,2011,36) 

“Operation Management is the set of activities that creates value in the form of goods and 

services by transforming inputs into outputs”. 

Sehingga dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Manajemen 

Operasional merupakan sebuha kegiatan menciptkana nilai tambah pada proses produksi dalam 

bentuk barang ataupun jasa secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan sebuah perusahaan. 

 



2.1.4 Pengertian Material 

George R. Terry dalam bukunya Principle Of Management (1971) mengatakan, terdapat enam 

sumber daya pokok dari manajemen yaitu : man, money, machine, material, method, and market. 

Material terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi dan bahan jadi. Dalam dunia usaha untuk 

mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat 

mengunakan bahanataupun materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab materi dan manusia 

tidak dapat dipisahkan, tanpa materi tidaklah mungkin akan tercaoai hasil yang dikehendaki. 

 

2.2 Persediaan 

Persediaan merupakan bagian terpenting dalam sebuah perusahaan untuk peril mendapatkan 

pengawasan yang lebih. Dikarenakan rata-rata setiap perusahaan memiliki persediaan atau sset 

yang tertanam dalam bentuk barang berada disekitar 25% dari seluruh total kekayaan 

perusahaan. 

 Sehingga persediaan sering dianggap penghalang yang harus segera disingkirkan dengan cara 

penanganan yang terbaik agar perputaran persediaan menjadi lebih tinggi dan akan berdampak 

peningkatan laba pada penjualan.  

Adapun engertian yang dikemukakan oleh para ahli antara lain adalah : 

“Inventory is the stock of any item of resources used in organization”. ( Chase, Jacobs, dkk, 

2004-545) 
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Menurut Senator Nur Bahagia dalam “Sistem Inventori” (2006,7) mengatakan bahwa Persediaan 

adalah “Sumber daya menganggur (idle resources) yang keberadaannya menunggu proses lebih 

lanjut”.  

Sehingga dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Persediaan adalah sumber daya 

menggangur yang menunggu proses lebih lanjut. Dalam pengertian ini, dapat dipahami bahwa 

selain merupakan pemborosan, keberadaan persediaan apabila berada dalam jumlah yang sedikit 

maka proses dalam sebuah perusahaan akan terganggu dan bahkan terhenti. Hal ini akan 

mengakibatkan kerugian baik bagi pihak pengelola maupun pihak pemakai barang persediaan. 

Dengan demikian keberadaan persediaan khususny dalam suatu unit usaha perlu diatur 

sedemikian rupa sehingga kelancaran pemenuhan kebutuhan pemakai dapat dijamin, tetapi 

ongkos yang ditimbulkan sekecil mungkin. 

 

2.2.1 Jenis-Jenis Persediaan 

Menurut Jay Heizer dan Barry Render dalam Manajemen Operasi (2008,83) Persediaan dibagi 

menjadi 4 (empat) jenis yaitu : 

1. Persediaan Bahan Mentah 

Merupakan bahan-bahan yang dibeli, tetapi belum emasuki proses manufaktur . 

2. Persediaan Barang Setengah Jadi 

Adalah komponen-komponen atau bahan mentah yang telah melewati beberapa proses 

perubahan, tetapi belum selesai. Barang setengah jadi ada karena waktu yang diperlukan 

untuk menyelesaikan sebuah produk (waktu siklus). Mempercepat waktu siklus berarti 

mengurangi Persediaan. 

3. Persediaan MRO 

MRO atau (Material,Repair,Operating)merupakan persediaan-persediaan yang diadakan 

untuk persediaan pemeliharaan, perbaikan dan operasi yang dibutuhkan untuk menjaga 

agar mesin-mesin dan proses-proses tetap produktif. 

4. Persediaan Barang Jadi 



Adalah produk yang telah selesai dan tingga menunggu pengiriman. Barang jadi dapat 

dimasukan ke persediaan karena permintaan dimana mendatang tidak diketahui. 

 

2.2.2 Fungsi Persediaan 

Berdasarkan fungsinya, menurut I Nyoman Pujawa dan Mahendrawati ER dalam “Supply Chain 

Management” (2010,119) persediaan bisa dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu : 

1. Pipeline/Transit Inventory 

Persediaan ini muncul karena Lead time pengiriman dari satu tempat ketempat lain. 

persediaan pada kasus seperti ini, akan lebih banyak ditemui bila lokasi perusahaan 

dengan pemasok ataupun distributor cukup berjauhan. Sehingga persediaan seperti ini 

dapat diantisipasi dengan mempercepat pengiriman, mencari pemasok yang wilayahnya 

berdekatan dengan pusat produksi dan sebagainya. 

2. Cycle Stock 

Ini adalah persediaan akibat motif memenuhi skala ekonomi seperti diskon apabila 

membeli barang dengan ukuran banyak. 

3. Persediaan pengaman 

Fungsinya adalah sebagai perlindungan terhadap ketidakpastian permintaan maupun 

pasokan barang terhadap perusahaan. Biasanya perusahaan menyimpan barang dengan 

ukran lot banyak, guna untuk mengantisipasi permintaan apabila ada permintaan berlebih 

dalam satu siklus. Menetukan berapa besar kecilnya persediaan pengaman adalah 

pekerjaan yang sulit. Besar kecilnya persediaan pengaman tergantung dengan biaya 

persediaan dan service level. 

4. Anticipation Stock 

Merupakan persediaan yang dibutuhkan untuk mengantisipasi kenaikan permintaan 

akibat sifat musima dari permintaan terhadap suatu produk. Walaupun anticipation stock 

juga pada hakekatnya mengantisipasi permintaan yang tidak pasti, namun perusahaan 

bisa memprediksi adanya kenaikan dalam jumlah yang signifikan (bukan sekadar pola 

acak)  

 



2.2.3 Sifat Ketergantungan Persediaan 

Item-item yang kebutuhan antara satu item dengan item lain dinamakan dengan dependent 

demand item. Sebaliknya, kebutuhan independent demand item tidak tergantung pada kebutuhan 

item lain. klasifikasi ini dilakukan karena pengelolaan kedua jenis item ini biasanya berbeda. 

Yang masuk dalam dependent demand item biasnya adalah komponen atau bahan baku yang 

akan digunakan untuk membuat barang jadi. Kebutuhan bahan baku dan komponen tersebut 

ditentukan oleh banyaknya jumlah produk jadi yang akan dibuat dengan menggunakan 

komponen atau bahan baku tersebut. Ketergantungan permintaan ini biasanya diwujudkan dalam 

bentuk struktur atau komposisi produk atau Bill of Material. (BOM) 

Prodik jadi biasanya bersifat dalam independent demand item karena kebutuhan akan suatu 

produk jadi tidak langsung mempengaruhi kebuthuan produk jadi yang lain. gambar dibawah ini 

menjelaskan perbedaan persediaan dengan difat ketergantungannya. Juga letak dimana 

persediaan itu berada. 

 

2.2.4 Faktor-Faktor yang Menetukan Persediaan 

Persediaan barang dalam suatu perusahaan dipengaruhi oleh berbagai mavam faktor yang saling 

berhubungan, seperti : 

1. Lead Time 

Jika perusahaan ingin beroprasi dengan lancar maka faktor Lead Time harus 

dipertimbangkan sebaik-baiknya mengingat adanya tenggat waktu antara saat pemesanan 

dan saat penerimaan barang sehingga dengan adanya pengaturan yang baik maka jumlah 

persediaan yang ada akan selalu cukup memenuhi kebutuhan-kebutuhan operasi. 

Sehingga ini berarti bahwa perusahaan pada saat melakukan pemesanan perlu 

menetapkan waktu dan jumlah pemesanan yang optimum agar pesediaan yang berada 

digudang tidak berlebih serta tidak kurang yang akan menyebabkan proses produksi 

dapat berjalan denga lancar. 

2. Jumlah Penjualan 



Frekuensi penjualan barang dagangan juga mempengaruhi tingkat persediaan, semakin 

sering atau semakin banyak suatu barang dijual dalam operasi perusahaan makan akan 

semakin besar jumlah persediaan yang dibutuhkan. 

3. Karakteristik fisik 

Karakteristik barang seperti apakah yang mudah rusak atau tidaknya mempengaruhi 

banyaknya persediaan. Contohnya saja susu yang mempunya waktu kadalurasa yang 

pendek akan memiliki jumlah persediaan yang sedikit dibandingkan dengan persediaan 

besi yang tidak memiliki batas kadaluarsa.  

 

 


