Pertemuan Ke Sembilan

ANALISIS ASPEK PRODUKSI
Jonggi Parlindungan.BBA.SE.MM
A. Definisi Produksi
Produksi adalah sesuatu yang dihasilkan oleh suatu perusahaan baik berbentuk
barang (goods) maupun jasa (services) dalam suatu periode waktu selanjutnya sebagai nilai
tambah perusahaan. Jika Perusahaan Manufakture (Industri) sudah jelas produk yang dihasilkan
dalam bentuk barang. Adapun untuk bisnis perhotelan, travel, pendidikan adalah bentuk jasa.
Barang bersifat tanggible asset dan jasa bersifat intagible asset.
Jika ditelaah lebih lanjut, pengertian produksi dapat ditinjau dari 2 sudut, yaitu :
 Pengertian Produksi dalam arti sempit, yaitu mengubah bentuk barang menjadi barang
baru, ini meminimbulkan form utility.
 Pengertian Produksi dalam arti luas, yaitu usaha yang menimbulkan kegunaan place,
time dan possession.
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Tabel : Berbagai Contoh Operasi Produktif. Sumber: Dr. Tita Detianan.MM (STIE TRISAKTI Jakarta).
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Selanjutnya, mari kita lihat gambaran Persentase Barang (Produk) dan Jasa, dalam berbagai
sektor dibawah ini :

Gambar : Hampir semua Barang Menyediakan Jasa dan Sebaliknya. Sumber oleh:
Dr.Ir. Halim Mahfud & Jonggi Parlindungan,MM. Hak Publikasi : PPS UPN Veteran Jakarta.

B. Definis Manajemen Produksi dan Tantangan Manajer Operasional
Manajemen Produksi adalah merupakan suatu ilmu yang membahas
komperhensif

(menyeluruh)

bagaimana

pihak

manajemen

produksi

perusahaan

mempergunakan ilmu (science) dan seni (art) yang dimiliki dengan mengarahkan dan mengatur
orang - orang untuk mencapai suatu hasil produksi yang diinginkan.
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Manager Operasional harus mengerti kata seni (ART) juga memahami jika ilmu
manajemen produksi merupakan sebuah bidang operasional yang terus berkembang dari waktu
ke waktu. Karena perkembangan yang begitu cepat maka seorang Manager Operasional adalah
orang yang menyukai tantangan (Challenge).
Bidang Manajemen Produksi dan Operasional mempunyai lima tanggung jawab
keputusan utama yaitu :
1. Proses / Process
2. Kapasitas / Capacity
3. Persediaan / Inventory
4. Tenaga Kerja / Labour
5. Mutu Kualitas / Quality

C. Sertifikasi International Standardization Organization (ISO)
Sertifikasi ISO dikeluarkan oleh International Standardization Organisasi yang
berkedudukan di Genewa. Tujuan dikeluarkan ISO adalah untuk membuat suatu aturan dan
ukuran yang memiliki penilaian sesuai dengan standarnya pada saat suatu produk yang dijual di
pasar bebas. Sehingga dengan begitu tidak sembarang barang dapat dijual di pasar bebas,
dengan begitu hanya produk berkualitas bermutu yang boleh di pasarkan di pasar bebas.
Adapun ISO mengeluarkan 5 standard sistim manajemen mutu, yaitu :


ISO 9000 Quality Management and Quality Assurance Standars - Guidelines for selection
and use.



ISO 9001 Quality system - Model for quality assurance in design / development,
production, intallation and servicing.



ISO 9002 Quality system - Model for assurance in production and installation.



ISO 9003 Quality system - Model for quality assurance in final inspection and test



ISO 9004 Guidelines - Quality management and quality system elements
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Selanjutnya ISO 14000 tentang sistem Manajemen Lingkungan (Enviroment
Management System) dimana ISO 14000 is an enviromental management standard that
contains five core elements (Source from : Jay Heizer dan Barry Render) :
1. Environmental Management.
2. Auditing.
3. Performance Evaluation.
4. Labeling.
5. Life Cycle Assessment. (Penilaian dampak lingkungan hidup dari sistim produk/jasa).
Selanjutnya dalam bidang tekhnologi ISO/IEC 27002 adalah standard keamanan
informasi yang dipublikasikan oleh ISO dan IEC (The International Electrotechnical Commision),
yang meliputi dari 12 seksi, yaitu :

1. Kebijakan Keamanan.

7.Manajemen Operasi dan Komunikasi.

2. Penilaian dan Pengelolan resiko.

8. Kontrol Akses.

3. Organisasi dan Keamanan Informasi.

9. Pemeliharaan

4. Manajemen Assets.

10. Pengembangan dan Akusisi Sistem
Informasi.

5. Sumber Daya Manusia.

11. Manajemen insinden keamanan sistem
Informasi.

6. Keamanan Lingkungan dan Fisik.

12. Manajemen Keberlansungan Kerja dan
Kesesuaian antara aturan dan standar
hukum Tekhnologi Informasi.

D. Mutu dan Konsep SNI (Standard Nasional Indonesia)
Tentang aturan mutu di Indonesia yang dikenal dengan SNI (Standar Nasional
Indonesia), atau yang lebih dikenal ISO 9000, yang kemudian diberi nama SNI 9000. Adapun
yang dimaksud dengan mutu adalah kondisi yang dihasilkan mampu memberi kepuasan
maksimal kepada penggunanya (Customer). Jay Heizzer dan Barry Render menyatakan Quality
is The Ablity of Product Or Service to meet customer needs.
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Pendapat Buchari Alma bahwa, Untuk Pencapaian Mutu dalam SNI 9000, ada
tiga unsur pokok yang akan melibatkan seluruh bagian dalam MANAJEMEN, yaitu ;

1. Kepemimpinan Manajemen Dalam hal Mutu Perusahaan.
Termasuk Komitmen PIMPINAN perusahaan dalam kebijakan mutu yang konsisten,
Tertulis (Pakta Integritas), Disyahkan, Didokumentasikan, Dimengerti, Dipahami seluruh
karyawan, Dituangkan dalam slogan-slogan, Ditempelkan diberbagai ruang kerja atau
rapat, dan lain - lain. Disedikan dana untuk pelaksanaan dan pengawasan secara rutin.

2. Dukungan Terhadap Proses Produksi.
Perusahaan memberikan jaminan kepada pelanggan terhadap mutu produk, waktu dan
jumlah yang akan diserahkan serta pelayanan purna jual. Hal yang harus dijaga secermat
mungkin dalam proses yang menunjang produksi ini adalah :
 Faktor pembelian bahan baku dan bahan penolong.
 Pengawasan dan pemeriksaan peralatan produksi.
 Pengawasan terhadap penyimpanan, pembungkusan, pengepakan
 Pengendalian proses.

3. Dokumentasi, Audit mutu, Tindakan Koreksi dan Pencegahan
Perusahaan harus memiliki dokumentasi sistem terpadu, terjamin keakurantannya.
Kemudian mengambil tindakan koreksi terhadap kesalahan dan mengantisipasi tindakan
pencegahan.
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Selanjutnya apa TUJUAN dan KEUNTUNGAN

memiliki ISO 9000/SNI 9000 adalah sebagai

berukut :
1. Terdapat jaminan mutu antara Produsen dan Konsumen, dan keragaman produk sejenis
dapat diperdagangkan di pasar Internasional.
2. Adanya komitmen dan tanggung jawab dari pimpinan dan karyawan perusahaan untuk
menjaga mutu produk dan konsinten dalam pelaksanaannya.
3. Menjaga kelestarian alam serta sumber daya alam yang sifatnya sudah langka.
4. Meningkatkan citra Perusahaan terhadap pelanggan dan kompetitor.
5. Perhatian Sumber Daya Manusia berkualitas.
6. Perusahaan menyediakan anggaran untuk meningkatkan mutu produk dan aspek
penunjangnya melalui Riset dan Pengembangan (R&D).
7. Pengaruh dan penjagaan mutu (Quality of Control) oleh perusahaan.

E. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas
Faktor Mempengaruhi Produktivita (James Alfin F.Stoner) ada 9 yaitu :
1. Angkatan Kerja

4. Tingkat pengeluaran
untuk Research and

7.Pengunaan alkohol dan
obat-obatan meningkat.

Development
2. Biaya Energi

5. Pertambahan sektor

8. Perubahan sikap dan

jasa yang kurang

motivasi pekerja

produktif.
3. Keadaan Fasilitas dan
Investasi pabrik dan
peralatan baru.

6. Perubahan struktur
keluarga

9. Peraturan pemerintah
yang menimbulkan
biaya bagi Industri.
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7 (TUJUH) Faktor penting yang dapat mempengaruhi Kapasitas (Capacity), yaitu :
1. Technology.
2. Resources Constraints.
3. Capacity in mix dependent.
4. Capacity depends on management policy.
5. Capacity is dynamic.
6. Capacity is location specific.
7. Capacity is affected by the degree of variablity of demand and processing a time.

Gambar : Measuring Capacity (Mengukur Kapasitas). Sumber : David Barnes /Irham Fahmi
Gambar diatas terlihat produksi perusahaan sangat mengutamakan efektivitas dan efisiensi
dimana penafsiran adalah :
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1. Design Capacity adalah berhubungan dengan Utilisasi = Actual Output dibagi Design
Capacity.
2. Planned dibagi Efective Capacity menghadilkan Effisiensi
3. Avvoidable Loss dibagi Actual Output menghasilkan Actual Output dibagi Effective
Capacity.
4. Sehingga Efficieny adalah Actual Output dibagi Effective Capacity.

F. Pengukuran Produktivitas dan Peningkatan Produktivitas
Dalam pengukuran produktivitas dan peningkatan produktivitas dapat dilihat
dengan soal sebagai berikut :

1. PRODUKTIVITAS = OUPUT YANG DIHASILKAN
Input Yang Digunakan

Contoh : Jika Output yang dihasilkan = 1.000 unit dan jam kerja yang digunankan adalah 250
Jam, maka :
Produktivitas = Barang yang dihasilkan = 1.000 Unit = 4 Unit per jam kerja
Jam Kerja yang digunakan 250 jam

Penggunaan hanya satu sumber daya sebagai input untuk mengukur produktivitas, dikenal
sebagai produktivitas Faktor Tunggal (Single Faktor Productivity) atau Produktivitas Parsial, jika
banyak input (Tenaga Kerja, Energi, Modal, dll) disebut Produktivitas Multifaktor (Multifactor
Productivity) atau Produktivitas Total.
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2. PRODUKTIVITAS MULTI FAKTOR =

Output Yang Dihasilkan
(Pekerja+Material+Energi+Modal+dll)

Contoh Soal : Perusahaan Collins Title mempunyai 4 Karyawan, yang masing - masing bekerja 8
jam per hari (dengan upah $640 per hari) dan biaya overhead $400 per hari. Collins memproses
dan menyelesaikan 8 judul setiap hari. Baru - baru ini perusahaan membeli sistim proses
terkomputerisasi yang meningkatkan hasil hingga 14 judul per hari. Walaupun karyawan, jam
kerja dan upah tetap sama. Biaya overhead sekarang $800 per hari.
Produktivitas Tenaga Kerja Sistem Lama = 8 Judul per hari = 0,25 judul per jam kerja
32 Jam kerja
Produktivitas Tenaga Kerja Sistem Baru = 14 Judul per hari = 0,4375 judul per jam kerja
32 Jam Kerja
Poduktivitas Multifaktor dengan sistem Lama = 8 Judul per hari = 0,0077 judul per dolar
$640 +$400

Produktivitas Multifaktor dengan sistem Baru = 14 Judul per hari = 0,0097 judul per dolar
$640 + $800
KESIMPULAN : Produktivitas Tenaga Kerja meningkat dari 0,25 menjadi 0,4375 dengan
perubahan sebesar 0,4375 / 0,25 = 1,75 atau meningkat 75 %.
Produktivitas Multifaktor meningkat dari 0,0077 dengan perubahan sebesar 0,0097 / 0,0077 =
1,259 atau meningkat 25,9 %
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Tindakan untuk MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS, dapat dilakukan :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pengadaan sistim pendukung Keputusan Manajemen
Pembangunan gudang sentral penyimpanan dan pengambilan secara otomatis
Pengaturan akhiran kerja guna mengurangi jumlah kerja pada masa sibuk
Pengadaan Fasilitas komputer di lokasi kerja
Latihan baik level karyawan dan level manager
Program insentif yang didasarkan pada produktivitas jangka panjang

G. Permasalahan Mempengaruhi Produktivitas
Permasalahan yang mempengaruhi Produktivitas dalam faktor Eksternal, yaitu :


Goverment Regulation, yaitu peraturan - peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini
dapat menurunkan produktivitas atau meningkatkan produktivitas. Contoh : Kenaikan
harga Bahan Bakar Industri, yang berdampak kenaikan harga bahan baku minyak kelapa
sawit.



Union yaitu organisasi karyawan, serikat pekerja dalam melakukan unjuk rasa mogok
dengan tuntutan kenaikan gaji.



Innovation, ini menyangkut penemuan baru dalam bidang tekhnologi, yang
menyebabkan alat produksi / mesin pabrik tidak efisien serta ketinggalan mode. Contoh
: Mesin produksi komputerized untuk melinting rokok kretek merek Gudang Garam.

H. Keputusan Manajemen Operasi
Dalam rangka mewujudkan suatu kinerja aktivitas produksi yang baik dalam bidang Manajemen
Operasional menjadi penting. Dalam hal ini Jay Heizer dan Barry Render mengatakan “Sepuluh
Keputusan Manajemen Operasi yang mendukung misi dan menerapkan strtegi” adalah :
1. Mutu / Kualitas, yaitu Harapan mutu pelanggan harus ditentukan dan kebijakan dan
prosedur yang dibangun untuk mengindentifikasi serta mencapai mutu yang ditetapkan.
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2. Desain Barang dan Jasa, yaitu merancang barang dan jasa mendefinisikan sebagaian
besar proses informasi.
3. Desain proses dan kapasitas, yaitu Pilihan proses tersedia untuk produk dan jasa.
4. Seleksi lokasi, yaitu keputusan lokasi fasilitas baik untuk perusahaan manufaktur
maupun jasa bisa menetukan keberhasilan perusahaan.
5. Desain tata letak, yaitu keubuthan kapasitas, tingkat personel, keputusan pembelian,
dan kebutuhan persediaan mempengaruhi tata letak.
6. Manusia dan sistem kerja (Sumber Daya Manusia), yaitu manusia adalah hal bagian
integral dan mahal dari desain sistem total.
7. Manajemen dan Rantai Pasokan (Supply Chain Management), yaitu keputusan
menetukan apa yang akan dibuat dan apa yang perlu dibeli.
8. Persediaan, yaitu keputusan persediaan bisa dioptimalkan hanya bila keputusan
pelanggan pemasok, jadwal produksi dan perencanaan sumber daya manusia
dipertimbangkan.
9. Penjadwalan, yaitu jadwal lokasi yang layak dan efisien harus dikembangkan,
permintaan terhadap SDM dan fasilitas harus ditentukan dan dikendalikan
10. Pemeliharaan, yaitu keputusan dibuat berkaitan dengan tingkat pemeliharaan yang
diinginkan.

I. Solusi Dalam Mengatasi Persoalan Di Manajemen Produksi
Untuk mengatasi persoalan yang timbul dalam bidang Manajemen Produksi, maka bagi
pihak Manager Perusahaan berkewajiban untuk memahami bagian dan mekanisme secara
maksimal, termasuk memahami KONSEP KAPASITAS PRODUKSI.
Kapasitas adalah tingkat kemampuan produksi atau konversi maksimum secara teoritis
untuk suatu proses yang rumit yang mencakup langkah - langkah di bawah ini :


Meramalkan permintaan masa datang termasuk sejauh mungkin, dampak tekhnologi,
persaingan dan kejadian lain yang mungkin (Lihat : Aspek Pemasaran).
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Menerjemahkan ramalan diatas menjadi kebutuhan kapasitas yang sebenarnya.



Mengembangkan alternatif-alternatif rencana kapasitas untuk memenuhi kebutuhan.



Mengindentifikasi dan membandingkan resiko dan akibat strategis dari masing-masing
alterntif rencana (Lihat : Pohon Keputusan).



Mengindentifikasi dan membandingkan resiko dan akibat strategis dari masing - masing
alternatif rencana (Lihat : Aspek Keuangan dan Struktur Modal).



Memutuskan rencana yang akan dilaksanakan.

Desain Tata Letak yang baik perlu dipahami berdasarkan fungsinya, meliputi :
1. Tata Letak tempat penyimpanan (storage layout), dirancang untuk meminimkan biaya
persediaan dan penyimpanan. Seperti dalam gudang.
2. Tata letak pemasaran ( marketing layout), dirancang untuk memaksimumkan tingkat
penampilan produk dan penjualan, bukan meminimkan aliran kerja. Contohnya adalah
pasar swalayan.
3. Tata letak proyek (project layout), dibentuk untuk membangun proyek atau produk yang
hanya satu jenis seperti proyek bendungan atau proyek bangunan.

Perlu Diketahui Konsep Perbaikan Produk harus dilakukan berkesinambungan karena
tanpa berkelanjutan maka memungkinkan produk yang dihasilkan akan kalah saing
dengan produk sejenis Untuk lebih jelas bagaimana hubungan antara perbaikan mutu
dan peningkatan laba dapat dilihat pada gambar ini.
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Hasil yang Diperoleh dari Pasar





Perbaikan Reputasi
Peningkatan Volume
Peningkatan Harga

PERBAIKAN MUTU

PENINGKATAN LABA
Biaya yang Dapat Ditekan






Peningkatan
Produktivitas
Penurunan biaya
pengerjaan ulang dan
sisa material
Penurunan biaya
garansi



Gambar: Mutu Dapat Memperbaiki Kemampuan Meraih Laba Dengan Dua Cara.

J. Menghitung Rated Capacity Dan Value
Rated Capacity, yaitu : Tingkat keluaran waktu yang menunjukkan bahwa fasilitas secara
teoritik mempunyai kemampuan memproduksinya. Biasanya lebih besar daripada Design
Capacity, karena perbaikan periodik dilakukan terhadap mesin - mesin atau proses - proses.
Adapu rumus tersebut adalah :
Rated Capacity = (JM) (JKM) (PP) (ES)
JM

= Jumlah mesin

JKM

= Jam Kerja Mesin

PP

= Persentase Penggunaan

ES

= Efisiensi sistem
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Contoh Soal : PT. Tekstile Golden Raya, pada bagian produksi memiliki operasi kerja 6 hari
setiap minggunya dengan basis dua shift atau 7 jam per shift. Dan perusahaan memiliki 8
mesin dengan kemampuan bekerja yang sama. Seandainya mesin tersebut dipakai 80% dari
waktu tingkat efisiensi sistem tersebut 85%. Maka hitunglah tingkat keluaran per
minggunya.
JAWABAN :
Rumus Rated Capacity = (JM) (JKM) (PP) (ES)
= (8) (7x6x2) (0,80) (0,85) = 456,95 = 457
Maka kita peroleh Rate Capasity 457 jam kerja standar / per minggu.

K. Menghitung Cycle Time Dan Maksimum Banyaknya Stasiun Kerja
Adapun Rumus Cycle Time dan Maksimum Banyaknya Stasiun Kerja, adalah :
Cycle Time = Waktu Produksi yang tersedia per hari
Tingkat Produksi harian
Maksimum Banyaknya Stasiun Kerja = Waktu Total dari seluruh tugas
Cycle time
Cycle Time atau siklus waktu menjadi penting dalam bidang Manajemen Produksi karena
menyangkut bagaimana melihat dan memahami waktu secara betul - betul bermanfaat.
Terutama mampu memanfaatkannya secara tepat waktu apalagi mampu mengerjakan suatu
pekerjaan secara tepat waktu (just in time).
Contoh Soal : Manager Produksi PT. Cendrawasih Golden Jakarta, memperhatikan beberapa
data sebagai berikut, bahwa waktu yang tersedia per hari adalah 10 jam x 60 menit = 600 menit
untuk waktu produktif per hari. Dan tingkat produksi per hariannya adalah 65 unit. Untuk
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waktu total dari seluruh tugas adalah 75. Berdasarkan data ini hitunglah cycle time dan
minimum banyaknya stasiun kerja.
Jawaban :
Cycle Time = 600 menit / 65 Unit = 9 Menit
Adapun maksimum banyaknya stasiun kerja adalah = 75 / 9 = 8

L. Menghitung Perencanaan Produksi
Pada dasarnya Perencanaan Produksi merupakan suatu proses penetapan tingkat output
manufakturing secara keseluruhan guna memenuhi tingkat penjualan yang direncanakan dan
inventori yang diinginkan. Rumus Rencana Produksi adalah
Rencana Produksi = (Permintaan Total - Inventori Awal ) + Inventori Akhir
Contoh Soal : Manager Produksi PT. Mobil Suzuki Slipi, sedang melakukan perhitungan rencana
produksi dengan data yang diperoleh dimana permintaan total adalah 10.600 unit. Inventori
awal adalah 9.500 unit dan Inventori akhir adalah 8.300 unit, maka berdasarkan data ini
hitunglah rencana produksinya.
Jawaban :
Berdasarkan data diatas kita dapat menghitung sebagai berikut :
Rencana Produksi = (Permintaan Total - Inventori Awal) + Inventori Akhir
RP = (10.600 Unit - 9.500 Unit) + 8.300 Unit
Rp = 1100 Unit + 8.300 Unit
Rencana Produksi = 9.400 Unit
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M. Menghitung Idle Capacity Variance
Idle Capacity Variance atau varian kapasitas menganggur, akan muncul bila penggunaan
pabrik sedang dalam keadaan dibawah kapasitas (idle), dan produksi sebenarnya jatuh
sampai dibawah yang diharapkan, dianggarkan atau kegiatan normal yang dikenal sebagai
denominator activity (Kegiatan Denominasi / Kegiatan Penyebut).
Rumus adalah :
Varian

=

( Jam Penyebut

-

Jam

overhead

Sebenarnya

tetap

yang

kapasitas

diperkenankan)

x Tingkat

standar

overhead tetap

menganggur

MOTIVASI PRODUKTIVITAS
1. Sikap Mental Disiplin yang selalu berusaha dan mempunyai pandangan
bahwa suatu kehidupan hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari
esok lebih baik dari hari ini.
2. Produktivitas Kerja adalah ukuran yang menunjukkan pertimbangan
INPUT dan OUTPUT yang dikeluarkan perusahaan serta peran tenaga
kerja yang dimiliki persatuan waktu. (J.Parlindungan).
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