
STUDI KELAYAKAN BISNIS

� Definisi

� Studi Kelayakan Bisnis:

Suatu studi/penelitian yang melihat apakah suatu proyek
tersebut layak atau tidak untuk dilaksanakan

� BISNIS:

suatu lembaga untuk melakukan kegiatan usaha individu

yang terorganisir untuk menghasilkan barang dan jasa
guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi
kebutuhan masyarakat



� Aspek yang diteliti:

1. Aspek Pasar

2. Aspek Pemasaran

3. Aspek keuangan/finansial

4. Aspek teknis

5. Aspek operasional

6. Aspek Manajemen



Yang berkepentingan terhadap

Laporan Studi Kelayakan bisnis:

1. Investor

2. Kreditor

3. Pihak Manajemen

4. Pemerintah dan masyarakat

5. Pelaksana

6. Yang bersangkutan



ASPEK OPERASIONAL

� Def : Manajemen Operasi adalah studi

tentang pengembilan keputusan dalam

fungsi operasi & bertanggung jawab untuk

memproduksi barang dan jasa dalam

organisasi.



• RUANG LINGKUP MANAJEMEN OPERASI

� Ruang lingkup manajemen operasi meliputi

perancangan atau penyiapan sistem produksi dan

operasi serta pengoperasian dari sistem produksi dan

operasi.

� Perancangan/desain sistem produksi dan operasi

meliputi :

1. Seleksi dan rancangan atau desain hasil produk

2. Seleksi dan perancangan proses dan peralatan

3. Pemilihan lokasi dan site perusahaan

4. Rancangan tata letak (lay out) dan arus kerja/ proses

5. Rancangan tugas pekerjaan



� Pengoperasian sistem produksi dan operasi mencakup :

1. Penyusunan rencana produksi dan operasi

2. Perencanaan dan pengendalian persediaan

dan pengadaan bahan

3. Pemeliharaan atau perawatan mesin dan peralatan

4. Pengendalian Mutu

5. Manajemen tenaga kerja (sumber daya manusia)

• POSISI MANJEMEN DALAM OPERASI

� Manajer Operasi

Dlm manufaktur mencakup manajemen pabrik, direktur

pabrik, dan wakil. Dlm jasa, mencakupo manajer toko, 

manajer kantor dan wakil manajer operasi

� Manajer Bahan

Mengelola aliran bahan dari bahan mentah menjadi

barang jadi.



� Manajer Penjadwalan & Pengendalian Produksi

Bertanggung jawab dlm mengembangkan perencanaan

produksi & memastikan penggunaan sumberdaya sesuai

dgn perencanaan.  

� Manajer Kualitas

Bertanggungjawab thd perencanaan & pemantauan

kualitas produk dan jasa

� Manajer Lini

Bertanggungjawab thd pengelolaan tenaga kerja dan

unit-unit produksi.

� Analisis dan perencanaan produksi

Bertanggungjawab thd keseluruhan perencanaan, 

penganggaran, dan pengendalian operasi. 


