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Tinjauan Mata Kuliah 
   

ata kuliah Manajemen Operasi merupakan salah satu dari 4 (empat) 

kompetensi utama yang akan dicapai dalam menyelesaikan Program 

Studi S1 Manajemen, tiga mata kuliah lainnya yaitu; manajemen pemasaran, 

manajemen keuangan, dan manajemen sumber daya manusia. Mata kuliah ini 

termasuk mata kuliah inti untuk seluruh mahasiswa fakultas ekonomi di 

Indonesia. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kurikulum 

Nasional nilai bobot untuk mata kuliah Manajemen Operasi adalah 3 (tiga) 

Satuan Kredit Semester. 

Ruang lingkup pembahasan dalam Buku Materi Pokok (BMP) ini 

meliputi upaya menjawab kriteria umum dari suatu cabang ilmu pengetahuan, 

yakni berikut ini.  

1. Apa (What) yang dimaksud dengan manajemen operasi bagi suatu 

organisasi?  

2. Mengapa (Why) manajemen operasi diperlukan untuk menunjang operasi 

suatu organisasi? 

3. Bagaimana (How) implementasi manajemen operasi dalam suatu 

organisasi, khususnya organisasi bisnis? 

4. Siapa saja (by Whom) yang dapat mengimplementasikan manajemen 

operasi, agar tujuan operasi perusahaan dapat berjalan secara optimum? 

 

BMP ini terdiri atas 9 (sembilan) modul. Seluruh modul tampak 

dirancang untuk bisa dipelajari dalam satu semester dengan konversi 16 kali 

pertemuan. Setiap modul membicarakan topik-topik penting dalam 

manajemen operasi tersusun sebagai berikut. 

 

Modul 1  : Introduksi Manajemen Operasi. 

Modul 2 : Desain Produk. 

Modul 3 : Desain Proses dan Layout. 

Modul 4 : Strategi Lokasi dan Kapasitas. 

Modul 5 : Strategi Kualitas. 

Modul 6 : Manajemen Persediaan. 

Modul 7 : Model Just-in-time. 

Modul 8 : Penjadwalan Jangka Pendek. 

Modul 9 : Penjadwalan Proyek. 
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Agar Anda berhasil menguasai mata kuliah ini dengan baik, beberapa 

petunjuk berikut perlu Anda perhatikan. 

1. Pelajarilah setiap modul dengan membacanya dengan cermat sehingga 

Anda dapat mencapai tingkat penguasaan paling rendah 80%. 

2. Diskusikan kesulitan-kesulitan yang Anda jumpai setelah membaca 

modul dengan teman sejawat, dalam kelompok belajar atau dalam 

kegiatan tutorial. 

3. Ikuti seminar, ceramah ataupun diskusi tentang keguruan dan 

kependidikan yang sekarang ini sering diadakan dan disebarluaskan 

melalui media massa, misalnya, surat kabar dan televisi. Dengan banyak 

mengikuti atau melibatkan diri secara langsung dalam kegiatan-kegiatan 

seperti itu, wawasan tentang keguruan dan kependidikan Anda 

diharapkan akan semakin bertambah luas. Dengan demikian, diharapkan 

pula Anda akan semakin menyenangi dan mencintai tugas profesi 

keguruan Anda. 

 

Selamat belajar! 
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