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KATA PENGANTAR 
 
 
 
 

 
Assamulaikum Wr.Wb. 
 
 Syukur Alhamdulillah, berkat bantuan dan dukungan berbagai pihak, 
akhirnya buku “Praktikum Manajemen Operasiona, Selangkah Demi 
Langkah Dengan Software POM-QM for Windows Ver. 3.0” ini bisa selesai.  
Kami menyadari, buku-buku yang khusus membahas tentang Sofware POM-QM for 
Windows Versi 3.0   masih sedikit beredar, sehingga diharapkan keberadaan buku ini 
dapat ikut  menunjang atau membantu pemahaman tentang  Manajemen Operasional 
bagi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Bengkulu khususnya, dan Indonesia 
pada umumnya. 
 

Program POM-QM for Windows Versi 3.0 merupakan paket program komputer 
untuk menyelesaikan persoalan-persoalan metode kuantitatif, manajemen sains atau 
riset operasi.   POM-QM for Windows Versi 3.0 tersedia dalam bentuk modul.       
Namun tidak  semua  modul yang dibahas di buku ini.  Buku hanya membahas Modul  
Produktivitas (Productivy), Peramalan  (Forecasting), BEP/Analisis Biaya 
(Breakeven.- Cost Velume Analysis), Perencanaan Lokasi (Layout), Pengendalian 
Kualitas (Quallity Qontrol ), dan Persedian  (Inventory) saja.  

  
Akhirnya, seperti kata pepatah “tak ada gading yang tak retak”, kami menyadari 

bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, alangkah gembiranya kami 
sekiranya pembaca dapat membantu kami menyempurnakan semua kekurangan yang 
ada dalam buku ini agar lebih baik di masa datang.  .  
 
Semoga bermanfaat. 
Wassamulaikum Wr.Wb. 
 
Z. Hartawan 
FE-UMB 
 

Alamat kami, website/blog: 
http://zhartawan.wordpress.com 
http://z-hartawan.blogspot.com 

 
E-mail: 

zetiwan@yahoo.co.id dan zhartawan04@gmail.com 
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Menu POM/QM for Windows versi  3.0
 
 

Menu utama pada POM/QM 

identik dengan tampilan 

    

Menu-menu pilihan tersebut dari kiri ke kanan adalah sebagai berikut, 

 

Menu File   

New   
 

digunakan untuk memulai  file baru. 
 

Open  
digunakan untuk membuka file (permasalahan) yang telah di 
simpan pada media penyimpan (disket/flasdisk/hardisk).
 

Close digunakan untuk menutup permasalahan dan akan membuka 
file baru atau keluar program
 

Manajemen Operasional
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Menu POM/QM for Windows versi  3.0

Menu utama pada POM/QM For Windows ver. 3.0 mempunyai struktur yang 

identik dengan tampilan Window. (Nuhfil  dan Rosihan, 2).

menu pilihan tersebut dari kiri ke kanan adalah sebagai berikut, 

 

 

digunakan untuk memulai  file baru.  

digunakan untuk membuka file (permasalahan) yang telah di 
simpan pada media penyimpan (disket/flasdisk/hardisk).

digunakan untuk menutup permasalahan dan akan membuka 
file baru atau keluar program 
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Menu POM/QM for Windows versi  3.0 

mempunyai struktur yang 

menu pilihan tersebut dari kiri ke kanan adalah sebagai berikut,  

 

digunakan untuk membuka file (permasalahan) yang telah di 
simpan pada media penyimpan (disket/flasdisk/hardisk). 

digunakan untuk menutup permasalahan dan akan membuka 
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Save  
digunakan untuk meyimpan semua hasil dari 
yang sudah kita beri nama(file).
 

Save as digunakan untuk menyimpan file deng
dari hasil 
 

Save as Excel File   Digunakan untuk menyimpan File Excell

Print  
digunakan untuk membuat 
layar 
 

Print Screen 

 

digunakan untuk membuat cetakan

 Solve /  F9 digunakan untuk me

Exit digunakan untuk mengakhiri dan keluar program
 

 
  
Menu Edit   
 

Insert Row  
 

Delete row  
 

Insert column  

 
Delete column 

 Copy Down 
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digunakan untuk meyimpan semua hasil dari permasalahan (file) 
yang sudah kita beri nama(file). 

digunakan untuk menyimpan file dengan nama yang berbeda 
dari hasil file yang telah kita beri nama. 

Digunakan untuk menyimpan File Excell 

digunakan untuk membuat cetakan pada kertas (menampilkan 
layar perintah mencetak). 

digunakan untuk membuat cetakan pada kertas ke layar.

digunakan untuk melihat hasil perhitungan. 

digunakan untuk mengakhiri dan keluar program

 
 

digunakan untuk menyisipkan baris pada tabel data dimana 
kursor diletakkan. 
 
digunakan untuk menghapus baris pada tabel data dimana 
kursor diletakkan 
 
digunakan untuk menyisipkan kolom pada tabel data 
dimana kursor diletakkan, 
digunakan untuk menghapus kolom pada tabel data dimana 
kursor diletakkan, 
digunakan untuk membuat salinan cell sejumlah daerah 
yang kita blok. 
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permasalahan (file) 

an nama yang berbeda 

pada kertas (menampilkan 

pada kertas ke layar. 

digunakan untuk mengakhiri dan keluar program 

digunakan untuk menyisipkan baris pada tabel data dimana 

digunakan untuk menghapus baris pada tabel data dimana 

digunakan untuk menyisipkan kolom pada tabel data 

digunakan untuk menghapus kolom pada tabel data dimana 

digunakan untuk membuat salinan cell sejumlah daerah 
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Copy  

 

Paste   
 
 
Menu View  
 

Lihat memiliki beberapa pilihan yang memungkinkan Anda untuk menyesuaikan 
tampilan layar 
 
Toolbar berisi dua pilihan. Toolbar dapat disesuaikan (seperti dapat 

paling Windows toolbar) atau toolbar dapat direset untuk 
melihat aslinya. 

Instruction  Instruksi dapat ditampilkan di lokasi default pada panel data 
ekstra atau di atas data, atau di bawah data
jendela mengambang, atau tidak sama sekali. 

Status bar Tampilan Status Bar dapat diaktifkan dan dinonaktifkan. 

Full Screen  
Layar Penuh akan mengubah semua bar (toolbar, baris 
perintah, instruksi, dan status bar) atau mematikannya.

Zoom  Zoom akan menghasilkan bentuk kecil memungkinkan Anda 
untuk mengurangi atau menambah ukuran kolom. Lebih mudah 

untuk menggunakan zoom tool 
Monochrome   Warna dapat diatur untuk Monochrome (hitam dan putih) atau 

dari negara ini untuk mereka Warna Asli. Ini dulunya adalah 
sangat berguna ketika perangkat overhead ditampilkan jauh 
lebih baik dalam monokrom daripada di warna. Saat ini, 
proyektor yang begitu ku
diperlukan. 

  

 
. 

Menu Modul  
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digunakan untuk mengkopi dengan 5 pilihan, Tabel, Baris,
Kolom, Spesial, Sebagai HTML. 
 
 
 
 

digunakan untuk mempaste / melekatkan suatu objek. 

 
 

Lihat memiliki beberapa pilihan yang memungkinkan Anda untuk menyesuaikan 

berisi dua pilihan. Toolbar dapat disesuaikan (seperti dapat 
paling Windows toolbar) atau toolbar dapat direset untuk 
melihat aslinya.  
Instruksi dapat ditampilkan di lokasi default pada panel data 

ekstra atau di atas data, atau di bawah data, atau sebagai 
jendela mengambang, atau tidak sama sekali. 
Tampilan Status Bar dapat diaktifkan dan dinonaktifkan. 
Layar Penuh akan mengubah semua bar (toolbar, baris 
perintah, instruksi, dan status bar) atau mematikannya.
Zoom akan menghasilkan bentuk kecil memungkinkan Anda 
untuk mengurangi atau menambah ukuran kolom. Lebih mudah 

untuk menggunakan zoom tool  pada toolbar standar
Warna dapat diatur untuk Monochrome (hitam dan putih) atau 
dari negara ini untuk mereka Warna Asli. Ini dulunya adalah 
sangat berguna ketika perangkat overhead ditampilkan jauh 
lebih baik dalam monokrom daripada di warna. Saat ini, 
proyektor yang begitu kuat sehingga monokrom umumnya tidak 
diperlukan.  
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digunakan untuk mengkopi dengan 5 pilihan, Tabel, Baris, 

digunakan untuk mempaste / melekatkan suatu objek.  

Lihat memiliki beberapa pilihan yang memungkinkan Anda untuk menyesuaikan 

berisi dua pilihan. Toolbar dapat disesuaikan (seperti dapat 
paling Windows toolbar) atau toolbar dapat direset untuk 

Instruksi dapat ditampilkan di lokasi default pada panel data 
, atau sebagai 

jendela mengambang, atau tidak sama sekali.  
Tampilan Status Bar dapat diaktifkan dan dinonaktifkan.  
Layar Penuh akan mengubah semua bar (toolbar, baris 
perintah, instruksi, dan status bar) atau mematikannya. 
Zoom akan menghasilkan bentuk kecil memungkinkan Anda 
untuk mengurangi atau menambah ukuran kolom. Lebih mudah 

pada toolbar standar 
Warna dapat diatur untuk Monochrome (hitam dan putih) atau 
dari negara ini untuk mereka Warna Asli. Ini dulunya adalah 
sangat berguna ketika perangkat overhead ditampilkan jauh 
lebih baik dalam monokrom daripada di warna. Saat ini, 

at sehingga monokrom umumnya tidak 
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Sebuah daftar drop-down dengan semua modul dalam urutan abjad akan muncul. Alat 
MODUL pada toolbar utilitas bawah area data adalah cara kedua untuk mendapatkan 
daftar modul. Di bagian bawah daftar pilihan untuk menunjukkan apakah Anda hanya 
ingin menampilkan modul POM (seperti ditampilkan), hanya modul QM atau semua 
modul.  (Howard J. Weiss, 19) 

 

 
 

Format  
Format memiliki beberapa pilihan untuk tampilan data dan tabel solusi, seperti 
dapat dilihat dalam ilustrasi berikut.    

 
Warna  
Warna-warna untuk semua menampilkan dapat diatur. 
    
Pilihan lainnya Format  
Jenis font, gaya, dan ukuran untuk semua tabel dapat diatur.  

.  
CATATAN: Semua tabel dapat memiliki lebar kolom mereka berubah 
dengan mengklik pada baris memisahkan kolom dan menyeret pembagi 
kolom kiri atau kanan! Mengklik ganda pada baris ini tidak akan secara 
otomatis menyesuaikan lebar kolom seperti halnya di Excel.  
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Tools  
Perangkat lunak ini harus menemukan kalkulator Windows jika Anda memilih pilihan 
Kalkulator. Jika tidak, kalkulator tersedia untuk perhitungan sederhana, termasuk akar 
kuadrat. Bilangan dapat disalin dari kalkulator dan disisipkan ke dalam sel individu 
dalam tabel data.   
 

 
 
Jendela (Windows) 
Sebuah contoh dari pilihan Window muncul dalam ilustrasi berikutnya. Opsi menu ini 
diaktifkan hanya di layar solusi. Perhatikan bahwa dalam contoh ini terdapat enam layar 
output yang berbeda yang dapat dilihat. Jumlah jendela tergantung pada modul yang 
spesifik dan masalah.  

 

 
 

Helps (Bantuan)  
Pilihan Bantuan ditampilkan berikutnya. Pilihan ketiga adalah topik dan akan 
memberikan deskripsi modul, data yang diperlukan untuk input, hasil output, dan pilihan 
yang tersedia di modul.   
 



May 2, 
2011 Manajemen Operasional 

 

  

Direvisi   oleh  Z. Hartawan ...Dosen FE-UMB     Halaman  9 

 
• Tip of the Day    

The Tip of the Day akan ditampilkan. Dari ini, akan mungkin untuk mengatur 
ujung untuk menampilkan semua waktu atau tidak untuk ditampilkan.  
 

• Dukungan e-mail  
Ini akan menggunakan e-mail untuk mendirikan sebuah pesan yang akan dikirim 
ke Prentice Hall. Langkah pertama adalah mengklik pada tubuh utama pesan 
dan kemudian paste (CTRL-V atau SHIFT-INS) informasi bahwa program 
tersebut telah menciptakan ke dalam tubuh surat.  
 

• Program Update  
Pilihan ini poin yang Anda untuk www.prenhall.com / Weiss. Pembaruan pada 
halaman download.  
 

• Manual  
Program ini dilengkapi dengan manual ini baik dalam bentuk PDF dan sebagai 
dokumen Word. Manual PDF memerlukan Adobe Acrobat Reader yang tersedia 
gratis melalui http://www.adobe.com/.  
 

• Tutorial  
  Program ini dilengkapi dengan tutorial yang menampilkan Macromedia Flash 
(file exe) yang menunjukkan cara untuk melakukan operasi tertentu.  
 

• Informasi Pengguna  
Bentuk informasi pengguna ditampilkan di bawah. Tab pertama dapat 
digunakan untuk mengubah nama instruktur, kursus atau sekolah. Nama 
mahasiswa ditetapkan pada saat instalasi perangkat lunak dan tidak dapat 
diubah.  
   

• Tentang POM-QM untuk Windows  
Pilihan bantuan terakhir adalah sebuah standar Tentang tampilan.  Jika Anda 
mengirim e-mail yang meminta bantuan. Juga, perhatikan lokasi situs Web - 
www.prenhall.com / Weiss. Situs ini berisi update!  
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