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Petunjuk ujian : 

1) Mulailah dengan membaca basmallah 

2) Baca dan fahami soal dengan baik sebelum menuliskan jawaban 

3) Selamat ujian, dan semoga sukses 

 

Nama : ABDI ANUGRAH 

NIM : 1954231001 

 

Soal ujian: 

1. Apakah yang dimaksud dengan usaha peternakan? 

2. Apakah yang dimaksud dengan investasi? 

3. Apa perbedaan proyek komersil dan non komersil? 

4. Apa yang dimaksud dengan kelayakan usaha? 

5. Kapankah suatu usaha dapat dikatakan layak? 

6. Jelaskan secara singkat, jelas dan tepat sasaran tentang bagan berikut! 

 

7. Mengapa sebelum memulai usaha perlu dilakukan studi kelayakan? 

8. Apa manfaat SKUP kepada pihak investor? 

9. Apa manfaat SKUP kepada pihak kreditor? 

10. Apa manfaat SKUP kepada pihak manajemen perusahaan? 



11. Apa manfaat SKUP kepada pihak pemerintah dan masyarakat? 

12. Apa manfaat SKUP untuk tujuan pembangunan ekonomi? 

13. Jelaskan secara singkat, jelas dan tepat sasaran tentang bagan berikut! 

 

14. Mengapa aspek hukum merupakan aspek yang pertama kali harus dikaji dalam memulai suatu 

usaha? 

15. Apakah tujuan melakukan analisis aspek hukum pada studi kelayakan usaha? 

16. Sebuatkan bentuk-bentuk badan hukum suatu usaha! 

17. Apakah perbedaan CV dan Firma? 

18. Apa yang kamu ketahui tentang PT? 

19. Sebutkan minimal 5 peraturan dan perundangan tentang peternakan! 

20. Mengapa aspek lingkungan perlu dikaji dalam studi kelayakan usaha peternakan? 

21. Apa yang kalian ketahui tentang AMDAL? 

22. Apakah tujuan dari analisi lingkungan pada studi kelayakan usaha? 

23. Apa yang kamu ketahui tentang lingkungan operasional dalam studi kelayakan usaha 

peternakan? 

24. Apa yang kamu ketahui tentang lingkungan indutri dalam studi kelayakan usaha peternakan? 

25. Apa yang kamu ketahui tentang lingkungan jauh dalam studi kelayakan usaha peternakan? 

26. Bagaimanakah pengaruh lingkungan ekologi pada suatu usaha peternakan? 

27. Bagaimanakah pengaruh lingkungan teknologi pada suatu usaha peternakan? 

28. Bagaimanakah lingkungan pesaing mempengaruhi suatu usaha peternakan? 

29. Apakah kegunaan AMDAL bagi pemerintah? 

30. Apakah kegunaan AMDAL bagi masyarakat? 

31. Apakah kegunaan AMDAL bagi pemrakarsa? 

32. Apakah yang dimaksud dengan aspek pasar dan pemasaran? 

33. Apa saja tujuan pemasaran pada perusahaan? 



34. Bagaimanakah pemasaran dapat meningkatkan penjualan dan laba? 

35. Bagaimanakah pemasaran dapat mengurangi persaingan dalam suatu usaha? 

36. Apa saja faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang? 

37. Bagaimana pengaruh harga produk lain yang relevan terhadap permintaan suatu barang? 

38. Bagaimanakah pengaruh selera konsumen terhadap permintaan suatu barang? 

39. Jelaskan strategi pemasaran dari segi segmentasi pasar! 

40. Jelaskan strategi pemasaran dari segi target pasar! 

41. Jelaskan strategi pemasaran dari segi posisi pasar! 

42. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam analisis aspek teknis produksi? 

43. Apakah tujuan melakukan analisis aspek teknis produksi? 

44. Apa saja faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi pabrik? 

45. Apa saja faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi gudang? 

46. Apa saja keuntungan yang diperoleh dengan mendapatkan lokasi yang tepat? 

47. Bagaimana transportasi dapat menjadi penentu dalam menentukan lokasi suat usaha? 

48. Apa yang kamu ketahui tentang metode analisis ekonomi dalam penentuan lokasi usaha? 

49. Apa saja yang perlu ditentukan perusahaan untuk memperoleh layout yang baik? 

50. Apa saja hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan teknologi dalam mendukung suatu 

usaha? 

51. Apa yang kamu ketahui tentang EOQ? 

52. Toko Pakan Sejahtera rata-rata menjual 1.200 karung pakan per bulan dan permintaan pakan 
selama satu tahun diperkirakan konstan. Toko Pakan Sejahtera akan menetapkan kebijakan 
pemesanan sebanyak 2.200 karung pakan setiap kali pemesanan dengan waktu tunggu 6 hari. 
Bagian kalkulasi biaya telah menetapkan bahwa biaya setiap kali pemesanan adalah Rp 
700.000 dan biaya penyimpanan tahunan adalah 10.000 per unit. Tentukan TIC, EOQ, TOC, 
TCC, F* dan T!  

 

# Selamat Ujian dan Insya Allah Sukses # 


