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 Media:      Metode Pengajaran: 
1  OHP                                       1.  Presentasi 
2  Kertas kerja      2.  Diskusi 
3. Papan tulis       3.  Tanya Jawab  
       4.  Penyelesaian kasus 
Catatan : 
Dosen dapat memberikan aplikasi  pengembangan, pengayaan pengajaran  maksimal 20 % dari SAP 
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1 1 Mahasiswa memahami 
falsafah manajemen 
operasional (MO), fungsi 
operasi  dan 
hubungannya dengan 
operasi organisasi 

Pendahuluan   Pengertian manajemen operasional. Mahasiswa mampu 
menjelaskan arti dan cakupan MO, serta sejarah 
perkembangannya. 

 Kaitan dengan fungsi lain di dalam organisasi.  Mahasiswa 
memahami perlunya mempelajari manajemen operasi 
terutama bila dikaitkan dengan fungsi lain di dalam 
organisasi  
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 Masalah manajemen operasi.  Mahasiswa memahami 
masalah yang terkait dengan  manajemen operasi di dalam 
organisasi 

 Sistem produksi.  Mahasiswa mampu mengidentifikasi 
sistem produksi. 

 Strategi operasi.  Mahasiswa memahami strategi 
2 2 Mahasiswa memahami 

daur hidup produk, 
berbagai macam sistim 
produksi, kurva 
pengalaman terutama 
dalam hubungannya 
dengan keputusan-
keputusan strategis yang 
diambil oleh organisasi  

Keputusan 
perencanaan strategi 
 

 Formulasi strategi.  Mahasiswa mampu memformulasikan 
strategi operasi. 

 Prioritas Bersaing.  Mahasiswa mampu menentukan 
prioritas bersaing berdasarkan biaya, mutu, fleksibilitas 
dan kecepatan. 

 Peran operasi dalam strategi korporasi.  Mahasiswa 
mampu menyebutkan peran operasi dalam strategi 
korporasi. 

 Keputusan strategis dalam operasi.  Mahasiswa dapat 
menjelaskan keputusan strategi dalam operasi. 

 Pemberdayaan strategis.  Mahasiswa memahami 
pemberdayaan strategi. 

 Isu dan trend dalam operasi.  Mahasiswa mampu 
menyebutkan isu dan trend dalam operasi. 

  

3 3 Mahasiswa memahami 
langkah-langkah dan 
perlunya perencanaan 
untuk pengembangan 
produk dan jasa, model 
inovasi produk dan 
proses  

Pengembangan produk  Rancangan produk dan proses. Mahasiswa memahami 
tahap-tahap dan faktor penting dalam perancangan produk 
dan jasa. 

 Inovasi teknologis. Mahasiwa memahami pentingnya 
inovasi teknologis untuk pengembangan produk dan jasa, 
menggambarkan siklus inovasi, model inovasi produk dan 
peoses serta  pengelolaan perubahan teknologi 

  

4 4 Mahasiswa memahami 
pentingya pemilihan 
lokasi pabrik dan 
distribusi produk sebagai 
salah faktor penting 
untuk memenangkan 
persaingan 

Lokasi dan distribusi   Penentuan lokasi pabrik. Mahasiswa memahami pemilihan 
lokasi pabrik yang tepat sebagai salah satu faktor 
persaingan  

 Kriteria dalam pemilihan lokasi pabrik. Mahasiswa 
memahami berbagai kriteria penting dalam pemilihan 
lokasi pabrik 

  



5 5 & 6 Mahasiswa mampu 
memahami persolaan 
tata letak fasilitas dan 
pengaruhnya terhadap 
operasi produk dan jasa 

Tata letak dan fasilitas   Modul fasilitas jasa. Mahasiswa  memahamiberbagai jenis 
modul fasilitas jasa 

 Tipe tata letak dasar dan keputusan kapasitas.  Mahasiswa 
mengidentifikasi berbagai tipe tata letak dasar dan 
memahami berbagai keputusan kapasitas 

 Tata letak fungsional untuk sistem batch dan kontinu.  
Mahasiswa memahami perbedaan jenis pengaturan fasilitas 
untuk sistem batch  dan kontinu 

  

6 7 & 8 Mahasiswa mampu 
melakukan peramalan 
untuk pasar produk dan 
jasa dengan 
menggunakan berbagai 
metode yang sesuai. 

Peramalan   Prediksi dan peramalan. Mahasiswa memahami perbedaan 
antara prediksi dan peramalan  

 Metode deret berkala. Mahasiswa mampu melakukan 
peramalan dengan mengunakan  metode rata-rata bergerak 
dan rata-rata bergerak terbobot 

 Metode peramalan kausal. Mahasiswa mampu melakukan 
analisis regresi, regresi berganda dan melakukan 
peramalan dengan metode ekonometrik 

 Metode prediktif.  Mahasiswa memahami penerapan 
metode delphi, survai pasar, analogi historis dan  analisis 
siklus hidup produk 

  

7 9 & 10 Mahasiswa mampu 
memahami dan 
melakukan perencanaan 
kapasitas untuk 
keperluan produksi 

Perencanaan kapasitas  Definisi kapasitas.  Mahasiswa mampu memahami definisi 
kapasitas dan  ukuran kapasitas dan proses perencanaan 
kapsitas 

 Perkiraan kebutuhan kapasitas.  Mahasiswa mampu 
memperkirakan kebutuhan kapasitas di masa datang 
baikuntuk produkbaru maupun produk mapan 

 Pembuatan rencana kapasitas pengganti.  Mahasiwa 
memahami mengenai penambahan kapasitas, sumber 
kapasitas pengganti, hubungan antara volume dan biaya 
produksi  serta skala ekonomi 

 Penilaian ekonmis rencana kapasitas. Mahasiswa mampu 
melakukan  penilaian ekonomi untuk produk mapan  
dengan permintaan stabil dan produk baru dengan situasi 
penuh risiko 

  



8 11 persediaan.   Mahasiswa 
memahami manajemen 
persediaan. 

Manajemen persedian   Fungsi persediaan.Mahasiswa memahami fungsi 
persediaan dalam mendukung proses produksi. 

 Metode perencanaan persediaan.  Mahasiswa mampu 
menggunakan metode perencanaan persediaan.  , terutama 
dalam mengatasi tingkat permintaan yang tidak tetap, 
menghitung jumlah pesanan ekonomis, persediaan 
penyangga, melakukan klasifikasi ABC 

  

 12 & 13 Mahasiswa memahami 
artinya manajemen mutu 
dalam usaha. 

Manajemen mutu  Arti kualitas.  Mahasiswa dapat menyebutkan arti kualitas. 
 Total Quality Management (TQM).  Mahasiswa 

memahami konsep TQM. 
 Peningkatan kualitas dan peran sumber daya manusia.  

Mahasiswa mengerti proses peningkatan kualitas dan peran 
sumebr daya manusia. 

 Implikasi strategis TQM.  Mahasiswa memahami implikasi 
strategis TQM. 

 Six sigma.  Mahasiswa memahami konsep six sigma. 
 TQM dalam industri jasa.  Mahasiswa memahami 

pentingnya TQM dalam industri jasa dan mampu 
menjabarkan implementasinya. 

 Biaya mutu.  Mahasiswa mampu mengidentifikasi biaya 
mutu. 

 Identifikasi permasalahan dan penyebab mutu  mahasiswa 
mampu melakukan analisis identifikasi permasalahan dan 
penyebab mutu menggunakan pareto, diagram alir, 
diagram pencar, dll. 

  

9 14 
 

Mahasiswa memahami  
aspek-aspek yang terkait 
dengan  perencaaan dan 
pengendalian operasi 

Perencanaan dan 
pengendalian operasi 

 Kebijakan pemilihan posisi.  Mahasiswa memahami 
pentingya pemilihan posisi dan  sifat sistem produksi-
distribusi 

 Perencanaan aggregat. Mahasiswa  memahami perlunya 
perencanaan aggregat termasuk perencanaan sumber daya 
manusia 

  

 


