
KONSEP DASAR MANAJEMEN



MANAJEMEN

“management” berasal dari kata “to manage”

Artinya mengurusi, mengendalikan atau
menangani sesuatu.

Manajemen merupakan bagian inti dari
administrasi



UNSUR MANAJEMEN

• 4 Faktor utama dalam manajemen, yaitu:

1.  Pimpinan

2. Orang-orang yang dipimpin

3. Tujuan yang akan dicapai

4. Kerjasama



Sarana sarana Manajemen

• Tujuan pokok dari manajemen adalah agar 
usaha dapat dijalankan dengan efisien, atau
untuk mendapatkan suatu cara bagaimanakah
sebaik-baiknya yang harus kita lakukan dalam
sebuah usaha agar dengan menggunakan
sumber-sumber yang ada, dapat diperoleh
hasil yang sebesar-besarnya.



• 6 (enam) buah sarana manajemen atau
disinkat dengan 6M, yaitu:

1. Men

2. Money

3. Materials

4. Methods

5. Machine

6. Markets



Men

• Manusia merupakan unsur terpenting dan mutlak

• Manajemen merupakan usaha untuk mencapai tujuan melalui
kegiatan atau kerjasama dengan orang lain.

• Terdapat dua golongan manusia, yaitu pemimpin dan orang yang 
dipimpin.

• Manajemen itu ada karena pemikiran dan keinginan bagaimana
sebaik-baiknya mengatur manusia yang dipimpin.



Money

• Uang dibutuhkan dalam setiap usaha, oleh
karena itu harus diatur pengeluaran dan
pemasukannya secara baik oleh manager.

• Kesalahan pengaturan uang akan
menyebabkan hancurnya sebuah usaha



Materials

• Materials dapat berupa:

1. Bahan mentah

2. Bahan setengah jadi

3. Barang jadi

Contoh: pasir, kain, batu, kulit, kapas, kayu, etc.



Methods

• Cara kerja atau cara untuk melaksanakan
kerja.

• Metode yang baik adalah metode yang 
sederhana, mudah dan dapat mempercepat
penyelesaian masalah.



Machines

• Penggunaan machines pada dasarnya
dilakukan untuk mencapai efisiensi dan
efektifitas untuk tercapainya tujuan.

• Contoh: mesin ketik, komputer, mesin hitung, 
machines produksi, etc.



Markets

• Pasar terjadi jika ada penjual dan pembeli.

• Pasar merupakan faktor yang harus
diperhatikan dalam setiap usaha yang 
dimaksudkan untuk mencari laba.

• Jatuh bangunnya sebuah usaha dipengaruhi
oleh keadaan pasar.



Perbedaan Kebutuhan Sarana
Manajemen

• Pemerintah:

Man, money, materials, and methods.

• Pemerintahan dalam bidang niaga:
Machines dan markets

• Industri:

Man, money, materials, methods, machines, 
and markets.



THANK YOU


