
~ 

" 

J/.,i.t,.· 

EVALVASI STUDI KELAYAKAN 

PEBUSAHAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 


PT. NEW SURABAYA DI SURABAYA 


KARYA TULI. UTAMA 

Untuk memenuhi ..baglan perayaretan 


untuk ......capa. _ajat Meoiste, Manajem_ 


S-(jn 
C 

i - MILII: 1, j rERf'USTA~AIt i 

'-wN.I'fERSlrAS Alit-LA.NOQA"·
L SURABAYA 

Diajuken oleta : 

N. AGUS SUNARJANTO 

HIM : 049310088/ M 


PROGRAI IA81STEl IIANAJEIE. 

UNIVERS ITAS AIRLANGIIA 


1994 


IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS EVALUASI STUDI KELAYAKAN... N. AGUS SUNARJANTO



Yang bertanda-tangan dibawah ini menyatakan bahwa 

Saudara N.Agus Sunarjanto 

NIH 049310088 / H 

Telah melakukan penyempuraan / perbaikan terhadap Karya Tulis 

Utamanya yang berjudul EVALUAS1 STUD1 KELAYAKAN PERUSAHAAN 

PERALATAN RUHAH TANGGA PT. NEW SURABAYA 01 SURABAYA sebagai

mana telah disarankan oleh penguji. 

Surabaya, Januari 1995 

Sekretaris Ketua Penguji 

Abdulkarim, HSc) 

Anggota 

( Drs.Ec. Ventje Jansen,AK) (Dr. H.Harry Susanto,SU) 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS EVALUASI STUDI KELAYAKAN... N. AGUS SUNARJANTO



BAB.VI 

KBSIKPULAN DAN SARAN. 

6.1. KesiDpulan 

Berdasarkan dari seluruh hasil analisis dan pembaha

san yang telah diuraikan maka dapat dikemukakan 

beberapa kesimpulan dari masing -masing aspek dalam 

studi kelayakan tersebut : 

1. 	 Ditinjau dari penilaian aspek pasar, studi kelayakan 

yang telah dibuat kurang layak, hal ini berdasarkan 

klasifikasi penilaian yang telah ditetapkan sebelum

nya, total nilai yang didapat dari penilaian aspek 

pasar dalam studi kelayakan ini adalah 10 atau 

41,67 % nilai dari suatu studi kelayakan yang ideal. 

2. 	 Ditinjau dari penilaian aspek teknis dan produksi, 

nilai yang didapat dari aspek teknis dan produksi 

adalah 20 • sedangkan kriteria total nilai dari 

studi kelayakan yang ideal adalah 24 sehingga 

nilai 4ari aspek teknis dan produksi adalah 83,3 % 

dari nilai studi kelayakan yang ideal, berdasarkan 

klasifikasi yang ada maka anal isis aspek t~knis dan 

produksi ini adalah sangat layak. 
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3. 	 Penilaian aspek manajemen dalam studi kelayakan yang 

ada memperoleh penilaian kurang layak, karena nilai. 
yang didapat adalah 12 atau 50 % dari nilai studi 

kelayakan yang ideal , sedangkan total nilai dari 

kriteria studi kelayakan yang ideal adalah 24. 

4. 	 Penilaian aspek ekonomi dan sosial dalam studi 

kelayakan yang ada memperoleh penilaian sangat tidak 

layak. karena dalam studi kelayakan yang dibuat 

tidak membahas analisa aspek tersebut. 

5. 	 Penilaian aspek keuangan dalam studi kelayakan yang 

ada memperoleh penilaian kurang layak karena 

dalam penyusunan laporan rugi-laba menggunakan 

asumsi yang salah, dengan memperhitungkan hasil 

dari keseluruhan proyek ,sedangkan perhitungan biaya 

hanya dari proyek baru , sehingga nilai yang dipero 

leh 24 atau 60 % dari nilai studi kelayakan yang 

ideal, sedangkan nilai kriteria studi kelayakan yang 

ideal adalah 40. 

6. 	 Penyusun~n Studi kelayakan yang telah dibuat, 

menggunakan asumsi yang salah, karena penyusunannya 

memperhitungkan hasil ( benefit ) dari keseluruhan 

proyek dan biaya (cost) dari proyek baru, sehin~ga 

studi kelayakan yang dibuat tersebut memperoleh 

nilai 55% dari studi kelayakan yang ideal. burdasBr

kan klasifikasi yang telah dibuat maka dinyatakan 

kurang layak. 
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