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Studi Kelayakan
(Feasibility Study)

Analisis Aspek Manajemen

Alam Santosa Pengertian Manajemen

• Seni dalam menyelesaikan sesuatu
melalui orang lain (Follet,1997)

• Sebuah proses yang dilakukan untuk
mewujudkan tujuan organisasi melalui
rangkaian kegiatan berupa perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan, dan
pengendalian orang-orang serta sumber
daya organisasi lainnya (Nickels, McHugh 
and McHugh ,1997) 

Pengertian Organisasi

• Organisasi adalah sekelompok orang yang 
bekerjasama dalam struktur dan kordinasi
tertentu dalam mencapai serangkaian
tujuan tertentu. (Griffin,2002)

Jenis-jenis Organisasi
• Organisasi Profit

– Perusahaan Besar
• Perusahaan manufaktur, Bank Umum, Perusahaan Asuransi, 

Perusahaan Ritel, dll
– Perusahaan Kecil
– Koperasi
– Perusahaan Multinasional
– dll

• Organisasi Non Profit/Nirlaba
– Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota
– Lembaga Pendidikan Negeri
– Yayasan Sosial,
– dll
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Mengapa Manajemen Dibutuhkan
Organisasi?

• Manajemen merupakan salah satu dari tiga
upaya perbaikan operasi (Desain, Kontrol, dan
Manajemen)

• Desain fisik terbaik dengan pengendalian sistem
yang terbaik tidak akan jalan jika pekerja mogok
atau tidak termotivasi.

• Manajemen dibutuhkan untuk memberikan
kemampuan beradaptasi dengan kondisi yang 
dinamis.

• Manajemen terbaik ditunjukan oleh Jepang
sehingga mereka memiliki istilah karoshi, yang 
berarti kematian akibat kerja berlebihan.

Fungsi Manajemen

• Fayol menyebutkan lima fungsi
manajemen
– Planning
– Organizing
– Directing
– Staffing
– Controlling

Fungsi Perencanaan

• Proses yang menyangkut upaya yang 
dilakukan untuk mengantisipasi
kecenderungan di masa yang akan datang
dan penentuan strategi dan taktik yang 
tepat untuk mewujudkan target dan tujuan
organisasi. 

Aktivitas Perencanaan

• Menetapkan tujuan dan target bisnis
• Merumuskan strategi untuk mencapai

tujuan dan target bisnis tersebut
• Menentukan sumber-sumber daya yang 

diperlukan
• Menetapkan standar/indikator

keberhasilan dalam pencapaian tujuan
dan target bisnis
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Fungsi Pengorganisasian

• Proses yang menyangkut bagaimana
strategi dan taktik yang telah dirumuskan
dalam perencanaan didesain dalam
sebuah struktur organisasi yang tepat dan
tangguh, sistem dan lingkungan organisasi
yang kondusif, dan dapat memastikan
bahwa semua pihak dalam organisasi
dapat bekerja secara efektif dan efisien
guna pencapaian tujuan organisasi

Aktivitas Pengorganisasian
• Mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan

menetapkan tugas, dan menetapkan prosedur
yang diperlukan

• Menetapkan struktur organisasi yang 
menunjukkan adanya garis kewenangan dan
tanggungjawab

• Kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan
dan pengembangan sumber daya
manusia/tenaga kerja

• Kegiatan penempatan sumber daya manusia
pada posisi yang paling tepat

Fungsi Pengarahan dan
Penyusunan

• Proses implementasi program agar dapat
dijalankan oleh seluruh pihak dalam
organisasi serta proses memotivasi agar 
semua pihak tersebut dapat menjalankan
tanggungjawabnya dengan penuh
kesadaran dan produktifitas yang tinggi. 

Kegiatan dalam Fungsi
Pengarahan dan Penyusunan

• Mengimplementasikan proses
kepemimpinan, pembimbingan, dan
pemberian motivasi kepada tenaga kerja
agar dapat bekerja secara efektif dan
efisien dalam pencapaian tujuan

• Memberikan tugas dan penjelasan rutin
mengenai pekerjaan

• Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan
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Fungsi Pengawasan dan
Pengendalian

• Proses yang dilakukan untuk memastikan
seluruh rangkaian kegiatan yang telah
direncanakan, diorganisasikan dan
diimplementasikan dapat berjalan sesuai
dengan target yang diharapkan sekalipun
berbagai perubahan terjadi dalam
lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. 

Kegiatan dalam Fungsi
Pengawasan dan Pengendalian

• Mengevaluasi keberhasilan dalam
pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai
dengan indikator yang telah ditetapkan

• Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi
atas penyimpangan yang mungkin
ditemukan

• Melakukan berbagai alternatif solusi atas
berbagai masalah yang terkait dengan
pencapaian tujuan dan target bisnis

Manajemen Proyek

• Proyek adalah setiap usaha yang direncanakan
sebelumnya yang memerlukan sejumlah
pembiayaan serta pengunaan sumber daya lain 
yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu.

• Manajemen proyek adalah usaha
merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, 
mengkoordinasikan, dan mengontrol kegiatan-
kegiatan dalam proyek sehingga sesuai dengan
jadwal dan anggaran yang ditetapkan.

Tahap Manajemen Proyek
• Perencanaan

– Menetapkan Tujuan
– Mendefinisikan proyek
– Mencantumkan langkah utama pelaksanaan
– Jadwal waktu penyelesaian
– Analisis biaya/manfaat
– Uraian mengenai sumberdaya yang dibutuhkan

• Penjadwalan
– Menggambarkan hubungan setiap aktivitas
– Mengidentifikasi hubungan prioritas
– Memperkirakan waktu dan biaya yang realistis
– Mengatur pengunaan orang, modal, dan peralatan
– Memperbaiki rencana

• Pengawasan
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Alat-alat Manajemen Proyek

• GANTT Chart
• PERT (Program Evaluation & Review 

Technique)
• CPM (Critical Path Method)

Gantt Chart
• Diperkenalkan oleh H.L. Gantt.
• Untuk melakukan pengawasan.
• Sebagai titik tolak PERT dan CPM.
• Mengidentifikasi waktu dan urutan pelaksanaan

kegiatan.
Kegiatan

A
B
C
D
E

Kelemahan Gantt Chart

• Tidak menunjukan interdepandensi
kegiatan (kapan kegiatan berikutkan bisa
dimulai).

• Untuk ukuran proyek yang besar Gantt 
Chart menjadi sangat kompleks.

PERT-CPM

• Digunakan untuk menanggulangi
kelemahan Gantt Chart.

• Mampu merencanakan proyek yang 
kompleks.

• Penjadwalan yang praktis dan efisien.
• Mudah melakukan penjadwalan ulang.
• Mampu mengakomodasi trade off waktu

dan biaya.
• Mengestimasi penyelesaian proyek.
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PERT-CPM (lanjutan)
• CPM menekankan pada faktor biaya, 

sedangkan PERT pada waktu.
• CPM menggunakan waktu Deterministik, 

sedangkan PERT dengan probabilistik.
• Biasanya kedua metode ini disertakan dalam

studi.
• CPM digunakan untuk mengetahui dampak

percepatan penyelesaian terhadap biaya yang 
dikeluarkan. Sehingga bisa ditentukan mana
aktivitas yang perlu dipercepat dan mana yang 
tidak.

Contoh Kasus Manajemen Proyek

No 
Kegiatan

Nama 
Kegiatan

Kegiatan 
Predecessor

Waktu 
Normal

Waktu 
Intensif

Biaya 
Normal

Biaya 
Intensif

1 A 5 3 $2.000 $2.500
2 B 4 4 $3.000 $3.000
3 C 8 7 $4.000 $5.000
4 D A 3 2 $1.200 $1.500
5 E A 7 5 $2.000 $3.000
6 F C 5 5 $3.000 $3.000
7 G C 4 3 $3.000 $3.700
8 H B,D 3 3 $8.000 $8.000
9 I F,H 9 6 $700 $1.600

10 J F,H 11 7 $1.500 $2.000
11 K E,I 8 6 $600 $1.500
12 L G,J 10 9 $1.000 $1.050

Gantt Chart Contoh Penyelesaian dengan CPM
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Hasil Analisis CPM (Waktu Normal)

Biaya yang dianalisisBiaya yang dianalisis

Grafik Penyelesaian CPM

Hasil Analisis CPM (Waktu
Dipercepat/Crash Time)

Biaya yang dianalisisBiaya lebih mahal tapi
waktuLebih cepat

Manajemen Operasi

• Apa badan usaha yang digunakan?
• Jenis pekerjaan apa yang diperlukan

dalam penyelesaian?
• Persyaratan apa yang diperlukan untuk

menjalankan pekerjaan dengan baik?
• Struktur organisasi bagaimana yang 

diperlukan?
• Bagaimana menemukan tenaga kerja

yang sesuai?
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Jenis Pekerjaan

• Studi kelayakan tidak dilakukan analisis
jabatan yang terinci, tapi cukup
membandingkan dengan sistem yang 
telah ada atau berdasarkan bantuan dari
para teknisi industri.

• Hasil dari aktivitas tersebut adalah Job 
Description dan Job Spesification untuk
setiap jenis pekerjaan.   

Job Description
• Identifikasi jabatan
• Ringkasan jabatan
• Tugas yang harus dilaksanakan
• Pengawasan yang diberikan dan diterima
• Hubungan dengan jabatan lain
• Bahan, alat, dan mesin yang digunakan
• Kondisi kerja
• Penjelasan istilah khusus
• Penjelasan tambahan

Job Spesification

Syarat-syarat yang meliputi:
• Pendidikan formal
• Keahlian khusus
• Pengalaman
• Persyaratan fisik tertentu

– Gender
– Mata
– Tinggi Badan

Struktur Organisasi

• Merinci semua pekerjaan yang dilakukan
untuk mencapai tujuan perusahaan.

• Membagi beban kerja secara logis dan
rasional.

• Menyususn mekanisme koordinasi secara
harmonis.
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Aspek Struktur Organisasi

• Distribusi pekerjaan
• Hierarki manajemen
• Garis komando
• Tipe pekerjaan
• Pengelompokan bagian-bagian pekerjaan

Jenis Struktur Organisasi

• Fungsional
• Produk
• Konsumen
• Wilayah
• Matriks
• Jaringan

Struktur
Fungsional

Struktur
Produk



10

Struktur
Konsumen

Struktur
Wilayah

Struktur
Matriks

Struktur
Matriks
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Struktur Jaringan Cara Memperolah Tenaga Kerja

• Memasang iklan
• Menghubungi departemen tenaga kerja
• Menggunakan jasa karyawan
• Menghubungi lembaga pendidikan
• Lamaran yang masuk secara kebetulan
• Menghubungi organisasi buruh


