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PENGERTIAN MANAJEMEN PENGERTIAN MANAJEMEN 
PRODUKSI DAN OPERASIPRODUKSI DAN OPERASI

ManajemenManajemen produksiproduksi dandan operasioperasi merupakanmerupakan
usahausaha--usahausaha pengelolaanpengelolaan secarasecara optimal optimal 
penggunaanpenggunaan sumberdayasumberdaya ((atauatau seringsering
disebutdisebut faktorfaktor--faktorfaktor produksiproduksi), ), tenagatenaga kerjakerja, , 
mesinmesin--mesinmesin, , peralatanperalatan, , bahanbahan mentahmentah dandan
sebagainyasebagainya--dalamdalam prosesproses transformasitransformasi
bahanbahan mentahmentah dandan tenagatenaga kerjakerja menjadimenjadi
berbagaiberbagai produkproduk atauatau jasajasa. . 
Para Para manajermanajer produksiproduksi dandan operasioperasi
mengarahkanmengarahkan berbagaiberbagai masukanmasukan (input) agar (input) agar 
dapatdapat memproduksimemproduksi berbagaiberbagai keluarankeluaran
(output) (output) dalamdalam jumlahjumlah, , kualitaskualitas, , hargaharga, , waktuwaktu
dandan tempattempat tertentutertentu sesuaisesuai dengandengan
permintaanpermintaan konsumenkonsumen..
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LanjutanLanjutan……..
ManajemenManajemen produksiproduksi dandan operasioperasi AgribisnisAgribisnis (MPOA)(MPOA)
sebagaisebagai suatusuatu prosesproses secarasecara berkesinambunganberkesinambungan dandan
efektifefektif menggunakanmenggunakan fungsifungsi manajemenmanajemen untukuntuk
mengintegrasikanmengintegrasikan berbagaiberbagai sumberdayasumberdaya secarasecara
efisienefisien dalamdalam rangkarangka mencapaimencapai tujuantujuan pembangunanpembangunan
agribusinessagribusiness
UnsusUnsus pokoknyapokoknya: : 

KontinyuKontinyu:: ManajemenManajemen produksiproduksi dandan operasioperasi
AgribisnisAgribisnis bukanbukan suatusuatu kegiatankegiatan yang yang berdiriberdiri
sendirisendiri, , keputusankeputusan manajemenmanajemen bukanbukan untukuntuk
tindakantindakan sesaatsesaat, , melainkanmelainkan tindakantindakan yang yang 
berkelanjutanberkelanjutan atauatau suatusuatu prosesproses yang yang kontinyukontinyu
EfektifEfektif:: SegalaSegala pekerjaanpekerjaan harusharus dilakukandilakukan secarasecara
tepattepat dandan sebaiksebaik--baiknyabaiknya, , sertaserta mencapaimencapai hasilhasil
sesuaisesuai dengandengan yang yang diharapkandiharapkan

KegiatanKegiatan MPOA MPOA memerlukanmemerlukan pengetahuanpengetahuan yang yang luasluas
karenakarena mencakupmencakup berbagaiberbagai fungsifungsi manajemenmanajemen

LanjutanLanjutan……..

KegiatanKegiatan MPOA MPOA tidaktidak hanyahanya menyangkutmenyangkut pemprosesanpemprosesan
((manufacturingmanufacturing) ) berbagaiberbagai barangbarang. . 
KegiatanKegiatan--kegiatankegiatan produksiproduksi banyakbanyak dilaksanakandilaksanakan didi
perusahaanperusahaan--perusahaanperusahaan manufacturingmanufacturing yang yang membentukmembentuk
tulangtulang belakangbelakang masyarakatmasyarakat konsumenkonsumen kitakita melaluimelalui
produksiproduksi berbagaiberbagai macammacam produkproduk..
IstilahIstilah manajemenmanajemen produksiproduksi yang yang telahtelah banyakbanyak dipakaidipakai
sebelumnyasebelumnya ((sampaisampai sekarangsekarang) ) secarasecara meluasmeluas, , dipandangdipandang
kurangkurang mencakupmencakup seluruhseluruh kegiatankegiatan sistemsistem--sistemsistem
produktifproduktif dalamdalam masyarakatmasyarakat ekonomiekonomi. . 
DiperlukanDiperlukan suatusuatu istilahistilah yang yang lebihlebih tepattepat dandan mempunyaimempunyai
cakupancakupan luasluas, , sepertiseperti manajemenmanajemen operasioperasi ((secarasecara implisitimplisit
berartiberarti operasioperasi--operasioperasi). ). 
IstilahIstilah iniini telahtelah mulaimulai digunakandigunakan oleholeh sejumlahsejumlah penulispenulis
dandan praktisipraktisi. . MeskipunMeskipun demikiandemikian, , padapada masamasa transisitransisi, , 
istilahistilah yang yang seringsering digunakandigunakan adalahadalah manajemenmanajemen
produksi/operasiproduksi/operasi (P/O) (P/O) atauatau manajenienmanajenien produksiproduksi dandan
operasioperasi..
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RUANG LINGKUP MANAJEMEN PRODUKSI RUANG LINGKUP MANAJEMEN PRODUKSI 
DAN OPRASI AGRIBISNISDAN OPRASI AGRIBISNISPermintaan

Barang dan Jasa

MASUKAN (Input)
Manusia
Sumber Dana
Bahan Baku

PROSES 
TRANSPORMASI 

MELAUI
Fasilitas
Mesin
Proses

KELUARAN
Barang-barang
Jasa-jasa

LINGKUNGAN EKSTEREN
Pemerintah
Teknologi
Ekonomi
Iklim
Konsumen
Organisasi buruh
Hubungan Internasional

FUNGSI MANAJEMEN
Perencanaan
Pengorganisasian
Pengarahan
Pengawasan

SKEMA PROSES TRANSFORMASISKEMA PROSES TRANSFORMASI

MASUKAN
Manusia
Mesin Material 
Modal
Metode Enerji
Informasi

PROSES 
TRANSFORMASI

KELUARAN
Barang
Jasa

Umpan balik
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ELEMEN DASAR ELEMEN DASAR 
MANAJEMEN OPERASIMANAJEMEN OPERASI

Konsep Dasar
Manajemen Produksi

Oraganisasi dan
Manajemen

Disiplin ilmu lain

Penemuan teknologi

MANAJEMEN 
OPERASI

TerimaTerima kasihkasih……!!


