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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Metodologi Penelitian 

        Metodologi penelitian adalah alur pemikiran yang ditempuh dalam 

perencanaan suatu proyek. Untuk menghindari pekerjaan yang berulang-ulang 

maka dibuatlah alur penelitian. 

3.2 Flowchart Tahapan Penelitian 

Gambar 3.1 Flowchart Tahapan Penelitian 
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Penjelasan mengenai flowchart tahapan penelitian tersebut seperti dibawah ini: 

a. Pengamatan di Perusahaan 

Tahap ini untuk mempelajari dan memahami proses kegiatan atau aktivitas 

proyek yang berhubungan dengan penelitian dan dapat melakukan 

pengidentifikasian dan perumusan masalah penelitian dimana untuk 

rumusan masalahnya yaitu “Bagaimana jadwal pengerjaan untuk proses 

pembuatan truk tangki BBM 16KL pada PT. Geluran Adikarya dengan 

keterbatasan sumber daya?” 

b. Studi Literatur 

Salah satu studi literatur oleh Elsayed (1982), yang digunakan sebagai 

acuan pengerjaan dan penelitian penjadwalan dengan menggunakan 

Algoritma ROT (terlampir pada dasar teori). 

c. Pengumpulan Data 

Tahapan ini dilakukan untuk mengumpulkan data-data proses aktivitas 

proyek maupun data-data perusahaan lainnya yang dibutuhkan untuk 

penelitian. Adapun data-data yang dibutuhkan peneliti yaitu : 

1. Aktivitas Proyek 

Adapun aktivitas-aktivitas yang ada dalam proyek pembuatan truk 

tangki BBM 16KL pada PT. Geluran Adikarya yaitu : 1) Pembuatan 

Tangki ; 2) On Truck ; 3) Sand Blasting dan Primer ; 4) Pembuatan dan 

Pemasangan Accessories ; 5) Pembuatan dan Pemasangan Deck ; 6) 

Hydro ; 7) Tera ; 8) Pengecatan Tangki ; 9) Pengecatan Cabin, Kanopi, 

Bamper ; 10) Pneumatic atau modifikasi ; 11) Letter ; 12) Finishing. 

2. Waktu Pengerjaan Aktivitas 

Tiap aktivitas pada proses pembuatan truk tangki memiliki lama waktu 

pengerjaan masing-masing. Salah satu aktivitas yang membutuhkan 

waktu pengerjaan paling lama adalah aktivitas pembuatan tangki yaitu 

11 hari. 
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3. Resource yang tersedia 

Sumber daya atau resource yang ada dalam pengerjaan tiap aktivitas 

pada proyek. Pada aktivitas pembuatan tangki terdapat 4 subcont.   

Tabel 3.1 Contoh Tabel Pengumpulan Data 

Aktivitas 
Waktu Pengerjaan 

(Hari) 

Resource yang 

tersedia 

X1 t1 R1 

X2 t2 R2 

Xn tn Rn 

 

Keterangan : 

Xn  = Aktivitas ke – n 

tn    = waktu pengerjaan pada aktivitas n 

Rn  = jumlah resource yang tersedia pada aktivitas n 

 

4. Hubungan Ketergantungan antar Kegiatan atau Aktivitas Proyek 

Hubungan ketergantungan antar kegiatan atau aktivitas proyek terkait 

dengan kegiatan mana yang harus didahulukan atau dikerjakan terlebih 

dahulu dan dapat dilihat pula bahwa suatu kegiatan atau aktivitas belum 

dapat dikerjakan jika kegiatan atau aktivitas sebelumnya belum selesai. 

Hubungan tersebut dijelaskan dalam bentuk jaringan kerja AOA 

(Activity on Arrows). 

 

d. Penjadwalan Proyek Perusahaan 

Tahap ini peneliti akan melakukan pengolahan data sesuai dengan data-data 

yang telah diperoleh sebelumnya, dimana akan dibandingkan dengan hasil 

dari pengolahan data menggunakan metode usulan yang diberikan peneliti. 

Melakukan penjadwalan awal sesuai dengan yang ada di perusahaan, yaitu 

menjadwalkan kegiatan atau aktivitas dengan sumber daya yang terbatas 

sesuai dengan yang diterapkan di perusahaan. 
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e. Penjadwalan Proyek dengan Metode Usulan 

Pada tahap ini peneliti melakukan penjadwalan proyek dengan 

menggunakan metode usulan yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu 

algoritma ROT.  

Adapun langkah-langkah dengan menggunakan algoritma ROT dapat 

dilihat pada sub bab 2.7 (hal 18).  

Dalam perhitungan iterasi penjadwalan ROT, dapat digunakan tabel seperti 

berikut :  

Tabel 3.2 ROT 

 Activity 

X1 X2 X3 X.... Xn 

Duration t1 t2 t3 t... tn 

ROT ROT1 ROT2 ROT3 ROT... ROTn 

Resources 

       required 

R1 R2 R3 R.... Rn 

     

TEARL      

TSTART      

TFIN TSTART + t TSTART + t TSTART + t TSTART + t TSTART + t 

Keterangan : 

Xn    = Aktivitas ke – n 

tn      = Waktu pengerjaan pada aktivitas ke – n 

Rn    = Jumlah resource yang dibutuhkan pada aktivitas ke – n 

ROTn  = Nilai ROT pada aktivitas ke – n  

TEARL = Waktu mulai paling awal dari suatu aktivitas ke – n yang  

    ditentukan oleh perhitungan jalur tradisional 

TSTART  = Waktu mulai aktivitas ke – n sesuai dengan pengurutan nilai  

    ROT. 

TFIN   = Waktu selesai aktivitas ke – n dikerjakan 
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Tabel 3.3 Iterasi ROT 

Keterangan : 

TNOW  = Waktu dimana tersedia sejumlah resources atau sumber daya 

Resources  = Jumlah resource atau sumber daya yang masih tersedia 

available  

Activity = Aktivitas yang dapat dikerjakan 

allowed  

Iteration No  = Iterasi ke – n   

 

Gambar 3.2 Jaringan Kerja dengan 5 Aktivitas 

 

TNOW      

Resources 

Available 
Rn Rn Rn Rn Rn 

Activity 

allowed 
Xn Xn Xn Xn Xn 

Iteration No. 1 2 3 ..... n 
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Gambar 3.3 Jaringan Kerja dengan menggunakan Aturan AOA  

 

Pada baris TEARL, TSTART, TFIN, dan TNOW dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

a. TEARL adalah waktu mulai paling awal dari suatu aktivitas yang 

ditentukan oleh perhitungan jalur kritis tradisional. 

b. TSTART adalah waktu mulai aktivitas yang dimulai sesuai dengan 

pengurutan ROT. 

c. TFIN adalah waktu penyelesaian setiap aktivitas, dimana TFIN 

merupakan hasil dari penjumlahan TSTART dengan lama durasi 

aktivitas. 

d. TNOW adalah waktu dimana sumber daya yang bertugas sekarang 

berada. 

 

f. Perbandingan Waktu Selesai antara Metode Perusahaan dengan Metode 

Usulan 

Tahapan perbandingan waktu selesai ini dilakukan untuk mengetahui 

metode mana yang lebih efisien dalam penyelesaian pengerjaan proyek 

tersebut, penjadwalan yang digunakan oleh pihak perusahaan PT. Geluran 

Adikarya dengan penjadwalan usulan algoritma ROT. 

 



31 
 

g. Analisis dan Pembahasan 

Kemudian melakukan analisa terhadap jaringan kerja yang telah dibuat 

jadwal kegiatan atau aktivitasnya agar didapat efisiensi waktu pengerjaan 

proyek truk tangki BBM 16KL. Analisis dilakukan berdasarkan data yang 

diambil dari lokasi penelitian. Hasil analisa tersebut dapat digunakan 

sebagai bahan evaluasi pembagian kegiatan atau aktivitas mana yang 

efisien dari segi waktu dimana sistem tersebut akan digunakan untuk 

proyek selanjutnya. 

 

h. Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan dari hasil analisis waktu dari beberapa alternatif pembagian 

aktivitas dan saran guna penelitian yang lebih baik kedepannya.  

 




