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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

     Proyek merupakan aktivitas yang bersifat temporer atau sementara. Menurut 

Husen (2009, p. 4), proyek adalah gabungan dari sumber-sumber daya seperti 

manusia, material, peralatan, dan modal atau biaya yang dihimpun dalam suatu 

wadah organisasi sementara untuk mencapai sasaran dan tujuan. Seluruh aktivitas 

yang terdapat pada proyek merupakan sebuah mata rantai yang dimulai sejak 

dituangkan ide, direncanakan, kemudian dilaksanakan, sampai benar-benar 

memberikan hasil yang sesuai dengan perencanaan semula. Sebuah proyek yang 

dikerjakan, perlu adanya tahap-tahap pengelolaan proyek yang meliputi tahap 

perencanaan, tahap penjadwalan, dan tahap pengkoordinasian. Dari ketiga tahapan 

ini, tahapan perencanaan dan penjadwalan adalah tahap yang paling menentukan 

berhasil atau tidaknya suatu proyek, karena penjadwalan adalah tahap 

ketergantungan antar tugas yang membangun proyek secara keseluruhan. 

  PT. Geluran Adikarya merupakan salah satu perusahaan industri yang 

bergerak dibidang manufaktur tekanan kapal dan transportasi, dan tangki 

penyimpanan. Perusahaan ini juga telah terdaftar sebagai “Vendor Resmi 

Pertamina”. Proses produksi pada PT. Geluran Adikarya menggunakan strategi 

make to order, salah satu produksinya yang saat ini sedang dikerjakan yaitu truk 

tangki penyimpanan BBM dengan kapasitas 16KL. Proses produksi truk tangki 

yang digunakan oleh perusahaan yaitu dengan mengandalkan kelompok kerja atau 

biasa disebut subcontractor (subcont). Aktivitas keseluruhan produksi tersebut 

terdiri dari 12 aktivitas dengan jumlah sumber daya atau disebut dengan kelompok 

kerja (subcont) yang berbeda. Perusahaan masih mendapati penyelesaian proyek 

yang sering mengalami keterlambatan (bagian produksi menyebutnya downtime) 

dibeberapa aktivitas, yaitu aktivitas pembuatan badan tangki (4 subcont), dan 

aktivitas painting (2 subcont), yang berpengaruh pada penyelesaian aktivitas yang 

lainnya. Pada dasarnya ada dua metode yang dapat digunakan untuk mengatasi 

keterlambatan, yaitu dengan dilakukannya penambahan jumlah sumber daya pada 
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subcont yang terlambat, dan perbaikan sistem penjadwalan proyek. Jika melakukan 

penambahan sumber daya pada subcont yang terlambat maka akan berdampak pada 

biaya proyek yang semakin besar dan berpengaruh pada keuangan perusahaan. 

Sedangkan jika melakukan penjadwalan ulang atau perbaikan pada penjadwalan 

proyeknya, maka tidak ada penambahan sumber daya yang berdampak pada 

keuangan perusahaan dan masalah keterlambatan tetap dapat teratasi dengan 

sumber daya yang sudah ada. Untuk saat ini belum ada metode baku yang 

digunakan oleh perusahaan dalam menjadwalkan proses produksi atau proyek 

pembuatan truk tangki tersebut. Bagian proyek hanya menjadwalkan kegiatannya 

sesuai dengan alur produksi yang ada berdasarkan pengalaman.   

      Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka seharusnya perusahaan 

dapat menggunakan metode penjadwalan proyek yang efisien dalam proses 

pengerjaannya untuk mengurangi keterlambatan waktu penyelesaian. Terdapat 

banyak solusi untuk meminimumkan waktu keterlambatan dengan keterbatasan 

sumber daya. Cara yang dapat digunakan yaitu penjadwalan proyek dengan 

keterbatasan sumber daya. Salah satu metode yang digunakan pada penelitian ini 

adalah dengan metode Algoritma ROT (Resources Over Time), dimana proyek 

tunggal dengan permasalahan sumber daya tunggal dapat dievaluasi dengan 

menggunakan metode ROT (Elsayed, 1982). Nilai ROT dari suatu aktivitas 

ditentukan oleh jumlah maksimum rasio sumber daya dari waktu ke waktu yang 

dilakukan aktivitas kontrol melalui jaringan pada satu jalur (Elsayed & Nasr, 1986). 

Prioritas diberikan pada aktivitas dengan nilai ROT paling maksimum. Nilai ROT 

dihitung dengan membagi jumlah sumber daya masing-masing aktivitas dengan 

durasi aktivitas yang kemudian menemukan maksimal nilai ROT pada satu jalur 

(Morse & Whitehouse, 1988). Menurut Morse, Mcintosh, & Whitehouse (1996), 

yang berbeda adalah ketika ukuran subset solusi tiga dan empat, heuristik 

tambahan, ACTRES dan ROT, melibatkan sumber daya di atas jalur jaringan yang 

tersisa. Heuristik ini diterapkan pada 108 masalah jaringan sumber daya yang 

sebelumnya telah dipecahkan dan dianalisis oleh orang lain. Penelitian dengan 

menggunakan metode ROT ini akan mencari solusi usulan yang lebih efisien antara 
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penjadwalan perusahaan dengan metode yang diusulkan untuk menentukan waktu 

penyelesaian paling efisien dengan keterlambatan paling minimum. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pokok penelitian ini 

yaitu, “Bagaimana jadwal pengerjaan untuk proses pembuatan truk tangki BBM 

16KL pada PT. Geluran Adikarya dengan keterbatasan sumber daya?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tugas akhir ini antara lain 

sebagai berikut : 

1. Menentukan jadwal pengerjaan untuk mengetahui lama pengerjaan proyek 

pembuatan truk tangki BBM 16KL dengan keterbatasan sumber daya 

menggunakan algoritma ROT. 

2. Membandingkan total waktu penyelesaian antara jadwal pengerjaan yang 

digunakan perusahaan dengan jadwal pengerjaan menggunakan algoritma 

ROT. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain : 

1. Menyelesaikan proyek tepat waktu sehingga proses pengerjaannya menjadi 

efektif dan efisien. 

2. Mengetahui kegiatan mana yang harus bekerja keras diselesaikan agar jadwal 

terpenuhi. 

3. Mempraktekkan teknik penjadwalan di dunia nyata dengan melihat keadaan 

lapangan yang memiliki keterbatasan sumber daya dan saling mempengaruhi. 
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1.5 Asumsi 

1. Perusahaan menerima pesanan truk tangki kembali apabila kegiatan proses 

produksi untuk pesanan pada periode sebelumnya telah selesai. 

2. Perusahaan hanya memproduksi satu jenis produk yaitu truk tangki BBM 

dengan kapasitas 16 KL. 

 

1.6 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang diharapkan maka diperlukan 

batasan masalah yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut : 

1. Penelitian dilakukan di PT. Geluran Adikarya pada proyek truk tangki BBM 

saja. 

2. Penelitian yang dilakukan membahas tentang penjadwalan proses penyelesaian 

truk tangki BBM kapasitas 16KL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




