
 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Produksi 

 

 

Untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam, manusia memerlukan barang 

dan jasa. Suatu kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa disebut produksi. 

Produksi adalah kegiatan untuk menciptakan dan menambah kegunaan suatu 

barang dan jasa.  

 

Menurut Reksohadiprodjo dan Gitosudarmo (1993:1) 

Produksi adalah penciptaan atau penambah faedah bentuk, waktu dan 

tempat atas faktor-faktor produksi. 

 

Menurut Drs. Mohamad Hatta (1994:4)  

Produksi adalah segala pekerjaan yang menimbulkan guna, memperbesar 

guna yang ada dan membagikan guna itu diantara orang banyak. 

 

Menurut Drs. Eko Harsono (1994:4)  

Produksi adalah setiap usaha manusia / kegiatan yang membawa benda ke 

dalam suatu keadaan sehingga dapat dipergunakan untuk kebutuhan 

manusia dengan lebih baik. 
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Menurut Assauri (1995) 

Produksi adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan 

barang dan jasa. 

 

Menurut Assauri (1999:11)  

Produksi merupakan suatu kegiatan atau proses yang mentransformasikan 

masukan (input) menjadi hasil keluaran (output). 

 

Menurut Magfuri (1987:72) 

Produksi adalah mengubah barang agar mempunyai kegunaan untuk 

memenuhi kebutuhan manusia. 

Produksi merupakan segala kegiatan untuk menciptakan atau menambah 

guna atas suatu benda yang ditunjukkan untuk memuaskan orang lain 

melalui pertukaran. 

 

Menurut Hatta (2000:9) 

Produksi adalah segala pekerjaan yang menimbulkan guna, memperbesar 

guna yang ada dan membagikan guna itu di antara orang banyak. 

 

Menurut Harsono (2000:9) 

Produksi adalah setiap usaha manusia atau kegiatan yang membawa benda 

ke dalam suatu keadaan sehingga dapat dipergunakan untuk kebutuhan 

manusia dengan lebih baik. 
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Menurut Hadiprodjo dan Soedarmo (1999:1) 

Produksi merupakan penciptaan atau penambah faedah bentuk, waktu dan 

tempat atas faktor-faktor produksi sehingga lebih bermanfaat bagi 

pemenuhan kebutuhan manusia. 

 

Menurut Ahyari (2002) 

Produksi adalah suatu cara, metode ataupun teknik menambah kegunaan 

suatu barang dan jasa dengan menggunakan faktor produksi yang ada. 

 

Menurut Heizer dan Render (2005:4)  

Produksi adalah proses penciptaan barang dan jasa. 

 

Barang dan jasa yang di produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. 

Kegiatan produksi membutuhkan faktor-faktor produksi seperti sumber alam, 

tanaga kerja, modal dan teknologi. Pada hakekatnya produksi merupakan pencipta 

atau penambahan faedah atau bentuk, waktu dan tempat atas faktor-faktor 

produksi sehingga lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Pengertian produksi 

secara luas luas adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan yang dapat 

menimbulkan kegunaan dari suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan 

orang banyak. 

 

B. Pengertian Manajemen Produksi 

 

Menurut Prawirosentono (2009:1)  

Manajemen produksi (operasi) adalah suatu disiplin ilmu dan dan profesi 

yang mempelajari secara praktis tentang proses perencanaan (process of 
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planning), mendesain produk (product designing), sistem produksi 

(production system) untuk mencapai tujuan organisasi. 

 

Menurut Assauri (1999:12)  

Manajemen produksi (operasi) merupakan proses pencapaian dan 

pengutilisasian sumber-sumber daya untuk memproduksi atau 

menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa yang berguna sebagai usaha 

untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. 

 

Menurut Ahyari (2008) 

Manajemen produksi merupakan proses kegiatan untuk mengadakan 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dari 

produksi dan proses produksi. 

 

Menurut Reksohadiprodjo (2008) 

Manajemen produksi merupakan usaha mengelola dengan cara optimal 

terhadap faktor-faktor produksi atau sumber seperti manusia, tenaga kerja, 

mesin dan bahan baku yang ada. 

 

Menurut Heizer dan Render (2005:4)  

Manajemen produksi adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai 

dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. 

 

Menurut Herjanto (2003:2) 

Manajemen produksi merupakan sebagai suatu proses yang secara 

berkesinambungan dan efektif menggunakan fungsi-fungsi manajemen 
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untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka 

mencapai tujuan. 

 

Menurut Assauri (1999:12) 

Manajemen produksi dan operasi merupakan proses pencapaian dan 

pengutilisasian sumber daya – sumber daya untuk memproduksi atau 

menghasilkan barang atau jasa yang berguna untuk mencapai tujuan dan 

sasaran organisasi. 

 

Menurut Reksohadiprodjo dan Soedarmo (1999:2) 

Manajemen produksi adalah usaha pengelolaan secara optimal terhadap 

faktor-faktor produksi (resources) yang terbatas adanya untuk 

mendapatkan hasil tertentu dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi 

yaitu dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang 

sebanyak-banyaknya atau dengan tingkat hasil tertentu diusahakan dengan 

pengorbanan yang sekecil-kecilnya. 

 

Menurut Handoko (2000:3) 

Manajemen produksi dan operasi merupakan usaha-usaha pengelolaan 

secara optimal penggunaan sumber daya – sumber daya (atau sering 

disebut faktor-faktor produksi) tenaga kerja, mesin-mesin, peralatan, bahan 

mentah dan sebagainya, dalam proses transformasi bahan mentah dan 

tenaga kerja menjadi berbagai produk dan jasa. 
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Manajemen Produksi merupakan alat untuk mengelola secara optimal faktor-

faktor seperti bahan baku, tenaga kerja/manusia dan mesin/peralatan yang dimiliki 

perusahaan. Manajemen produksi merupakan proses pencapaian dan 

pengutilisasian sumber daya yang ada guna memproduksi atau menghasilkan 

barang atau jasa yang berguna untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan manajemen 

produksi adalah memproduksi atau mengatur produk dalam jumlah, kualitas 

harga, waktu dan tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumen.  

 

C. Pengertian Luas Produksi dan Luas Perusahaan 

 

Untuk mencapai keuntungan yang optimal bagi perusahaan maka luas produksi 

merupakan pertimbangan utama yang harus diprioritaskan oleh pimpinan 

perusahaan dalam merencanakan produksi. 

 

Menurut Reksohadiprodjo dan Gitosudarmo (1987:53)  

Luas produksi adalah merupakan jumlah atau volume hasil produksi yang 

seharusnya diproduksi oleh suatu perusahaan dalam satu periode. 

Pengertian luas produksi merupakan ukuran terhadap apa dan berapa banyak 

barang-barang yang diproduksi oleh suatu perusahaan tertentu. Semakin banyak 

barang yang diproduksi, baik jumlah maupun jenisnya, semakin besar luas 

produksinya. 

 

Pengertian luas produksi berbeda dengan luas perusahaan. Di dalam kehidupan 

sehari-hari, masih kita campur adukan dalam penggunaan kedua istilah ini, 
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sehingga sering kali luas produksi dikatakan luas perusahaaan dan luas 

perusahaan dikatakan luas produksi. 

 

Menurut Ahyari (1987:57)  

Luas perusahaan adalah suatu kapasitas yang tersedia didalam suatu 

perusahaan. 

Luas perusahaan adalah kemampuan maksimal suatu perusahaan untuk 

menghasilkan barang dengan fasilitas produksi yang ada. 

 

Luas perusahaan ini akan relatif tetap dalam jangka waktu tertentu, sampai ada 

pengurangan atau penambahan kapasitas yang tersedia dalam suatu perusahaan 

yang bersangkutan. 

 

Dalam menentukan jenis barang dan jasa yang akan dihasilkan tergantung pada 

jenis faktor-faktor produksi yang tersedia dalam perusahaan. Untuk menetapkan 

berapa jumlah barang dan jasa yang akan dihasilkan memerlukan penelitian 

terlebih dahulu secara cermat berdasarkan pada berbagai macam faktor-faktor 

yang membatasinya antara lain bahan baku, tenaga kerja, kapasitas mesin dan 

pemintaan barang yang dihasilkan sehingga di peroleh jumlah yang optimal. 

Penentuan luas produksi yang tepat berarti perusahaan lebih efektif dalam 

memanfaatkan faktor-faktor produksi yang di milikinya. 

   

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Luas Produksi Optimal 

 

Menurut Reksohadiprodjo dan Gitosudarmo (1986:71): luas produksi optimal 

akan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :  
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1. Tersedianya bahan baku 

Jumlah bahan baku yang tersedia sangat penting dalam penentuan luas 

produksi. Produksi tidak akan dapat dilaksanakan melebihi jumlah bahan 

baku yang tersedia. 

2. Tersedianya kapasitas mesin yang dimiliki 

Kapasitas mesin merupakan batasan dalam memproduksi suatu barang. 

Suatu perusahaan tidak akan memproduksi barang dengan jumlah melebihi 

kemampuan mesin yang dimiliki.  

3. Tersedianya tenaga kerja 

Tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan berpengaruh terhadap 

kelancaran dari proses produksi yang pada akhirnya juga mempengaruhi 

proses yang dihasilkan. 

4. Batasan permintaan 

Permintaan merupakan salah satu batasan dalam memproduksi suatu 

barang. Karena peusahaan tidak akan memproduksi barang dengan jumlah 

melebihi batas permintaan yang ada meskipun bahan baku yang tersedia 

banyak. Apabila perusahaan memproduksi melebihi batas permintaan yang 

ada, maka kelebihan produksi itu akan disimpan dan hal ini akan 

memerlukan biaya simpan dan biaya pemeliharaan. 

5. Faktor-faktor produksi yang lain 

Faktor-faktor produksi ini dipertimbangkan dalam menentukan luas 

produksi, Karena tahap perhitungan yang baik mungkin akan terjadi 

pemborosan. Faktor-faktor produksi ini antara lain listrik untuk 

penerangan, alat pengangkutan dan lain-lain. 
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E. Hubungan Luas Produksi dengan Biaya Produksi 

 

Hubungan antara pengertian dengan analisis luas produksi yang perlu diketahui 

adalah pembagian biaya produksi kedalam biaya tetap dan variable. Pembagian 

didasarkan pada hubungan antara besarnya biaya dengan banyaknya barang 

dihasilkan dalam jangka waktu yang pendek. 

 

Menurut R.A Supriyono (1999:16) 

Biaya adalah harga perolehan yang dikorbankan atau yang digunakan 

dalam rangka memperoleh penghasilan dan akan dipakai sebagai 

pengurang penghasilan. 

 

Menurut Mulyadi (2000:8) 

Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan 

uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan 

tertentu. 

 

Menurut Miller (2000:295) 

Biaya adalah sebagai salah satu nilai suatu sumber dalam penggunaan. 

 

Menurut Sumayang (2003:18) 

 Biaya adalah suatu faktor penentu sebagai penunjang kelangsungan hidup 

perusahaan. 
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Menurut Prawirosentono (2009:121)  

Biaya adalah sesuatu pengorbanan sumber daya ekonomi yang tidak 

terhindarkan untuk mencapai tujuan tertentu. 

 

Berdasarkan pada hubungan antar besarnya biaya dengan banyaknya barang yang 

dihasilkan dalam jangka waktu yang pendek, biaya dapat dikelompokan kedalam 

tiga jenis biaya yaitu : 

1. Biaya tetap (fixed cost) 

Dikatakan biaya tetap karena biaya tersebut tidak dipengaruhi oleh 

perubahan dan volume barang yang dihasilkan. Misalnya biaya 

penyusutan, gaji direksi, biaya administrasi, biaya distribusi, biaya bunga, 

biaya pemeliharaan gedung dan lain-lain. Pola biaya tetap dapat dilihat 

pada gambar 2. 

Gambar 2. Biaya tetap (fixed cost) 

cost 

  

                   FC (Fixed cost)  

 

Out put 

  q1        q2        q3 

Sumber : Reksohadiprodjo dan Gitosudarmo (1986:57) 

2. Biaya variabel (variable cost) 

Biaya variabel adalah biaya yang berubah tergantung pada perubahan 

volume produksi. Biaya variable antara lain adalah biaya bahan baku, 

biaya tenaga kerja langsung dan biaya perawatan. 
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3. Biaya semi tetap (semifixed cost) 

Biaya semifixed adalah biaya tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu 

dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu. 

 


