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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan industri dan teknologi saat ini sudah semakin pesat yang 

menuntut agar para pelaku bisnis atau usaha untuk berfikir kreatif dan inovatif 

dalam menciptakan produk atau jasa. Dalam beberapa tahun terakhir ini, sektor 

jasa merupakan sektor yang memegang peranan besar dan penting di banyak 

negara berkembang. Para pesaing dalam menciptakan suatu usaha harus dapat 

menciptakan produk atau jasa yang mempunyai nilai guna dan kualitas yang 

bagus, agar suatu produk atau jasa tersebut dapat diterima dan menjadi pilihan 

bagi masyarakat. Perkembangan yang terus menerus terjadi tersebut dapat 

mendorong para pelaku bisnis untuk menciptakan peluang besar dalam bisnis 

jasa. 

Peluang usaha atau bisnis dalam bidang jasa semakin hari semakin 

meningkat seiring dengan permintaan masyarakat akan jasa dan juga kemajuan 

teknologi saat ini. Kemajuan teknologi ini juga merupakan salah satu faktor 

yang mendorong perkembangan kemajuan usaha dalam bidang jasa 

berkembang pesat. Ada banyak usaha atau bisnis dalam bidang jasa yang dapat 

ditemui di sekitar kita. Salah satunya adalah usaha salon mobil. Perkembangan 

usaha tersebut disebabkan oleh jumlah kendaraan bermotor yang tiap tahunnya 

bertambah hal ini dapat mendorong terciptanya peluang usaha. Disamping itu, 

juga membuat persaingan yang ketat bagi pelaku bisnis atau usaha dalam 

bidang salon mobil tersebut. 
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Banyaknya persaingan ini menuntut agar para pelaku bisnis untuk terus 

memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan bisnisnya. Setiap perusahaan 

harus dapat mengelola manajemen dengan baik. Dalam manajemen yang baik 

maka semua sumber daya yang ada pada perusahaan harus dapat menjalankan 

fungsinya seoptimal mungkin. Dengan begitu, manajemen yang baik akan 

menghasilkan output yang maksimal sesuai dengan harapan perusahaan. Salah 

satu cara untuk dapat melakukan manajemen yang baik adalah dengan 

melakukan penjadwalan yang tepat. 

Pada proses produksi, penjadwalan dilakukan untuk menentukan 

pekerjaan yang harus dilakukan terlebih dahulu sesuai dengan urutan 

prosesnya. Menurut Herjanto (2007), Penjadwalan (scheduling) merupakan 

kegiatan yang sangat penting dalam sebuah perusahaan. Penjadwalan adalah 

pengaturan waktu dari suatu kegiatan operasi yang mencakup kegiatan 

mengalokasikan fasilitas, peralatan maupun tenaga kerja dan menentukan 

urutan pelaksanaan bagi suatu kegiatan operasi yang bertujuan meminimalkan 

waktu proses, waktu tunggu langganan, tingkat persediaan, serta penggunaan 

yang efisien dari fasilitas dan tenaga kerja. Penjadwalan yang baik akan 

memberikan dampak positif yaitu rendahnya biaya operasi dan waktu 

pengiriman. Oleh karena itu, penjadwalan merupakan salah satu hal penting 

yang harus dilakukan untuk dapat menjaga kepuasan konsumen. 

Metode penjadwalan yang baik dan sesuai dengan perusahaan harus 

mampu meningkatkan jumlah produksi barang atau jasa dengan 

meminimumkan waktu penyelesaian, waktu pengiriman barang sebelum due 
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date dan juga sumber daya manusianya sehingga dapat memberikan kepuasan 

kepada pelanggan. Perencanaan penjadwalan yang baik dalam suatu 

perusahaan dapat menekankan biaya untuk proses produksi, mengurangi 

jumlah tenaga kerja yang menganggur dan meminimalkan penumpukan bahan 

baku (Moh Ridwan 2014). 

Penjadwalan produksi yang tidak tepat biasanya ditandai oleh dengan 

banyaknya waktu menganggur mesin dan waktu tunggu. Tidak tepatnya 

penjadwalan tersebut akan berdampak buruk bagi perusahaan karena waktu 

produksi bertambah dan urutan pekerjaan menjadi tidak sesuai dengan 

biasanya sehingga perusahaan tidak dapat menyelesaikannya dengan tepat 

waktu dan proses produksi menjadi tidak optimal (Moh. Ridwan, 2014). Oleh 

karena itu penjadwalan merupakan yang terpenting dalam suatu kegiatan agar 

perusahaan tersebut dapat mencapai tujuannya. 

Dengan adanya permasalahan penjadwalan tersebut perusahaan 

dihadapkan pada bagaimana perusahaan bisa mengambil keputusan produksi 

yang tepat untuk memenuhi permintaan produksi dengan kapasitas yang ada 

dan menyelesaikannya pada waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. Perusahaan harus mampu melakukan penilaian atas kinerja 

produksi dan pemenuhan pesanan, untuk melihat kondisi masalah dari usaha 

tersebut supaya dapat dirumuskan penjadwalan yang tepat sehingga produksi 

dapat diselesaikan tepat pada waktu pesanan. Jika tidak selesai sesuai waktu 

pesanan maka kinerja perusahaan belum maksimal yang berakibat kerugian 
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pada perusahaan dengan konsumen yang merasa tidak puas karena tidak 

memenuhi waktu atau jumlah pesanan yang telah dilakukan. 

Salah satu perusahaan yang berhubungan dengan permasalahan 

penjadwalan adalah Salon Mobil Mulya. Salon Mobil Mulya ini merupakan 

salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa salon mobil yang ada di 

Pandaan. Layanan yang ditawarkan oleh Salon Mobil Mulya ini berupa poles 

body (body repair), pemasangan kaca mobil, membersihkan jamur kaca, dan 

juga interior mobil. 

Tabel 1.1 Data Proses Pemolesan Mobil (19 November 2018) 

No. Deskripsi 
Waktu 

(Menit) 

Standar 

Waktu 
Keterlambatan 

1 Pembersihan & pengolesan cairan  10 10 0 

2 Tahap pendiaman 10 10 0 

3 Pemolesan bagian samping kiri 12 15 3 

4 Pemolesan bagian belakang 15 15 0 

5 Pemolesan bagian samping kanan 15 15 0 

6 Pemolesan bagian atap 15 15 0 

7 Pemolesan bagian depan 15 15 0 

8 Pembersihan bagian dalam mobil 40 35 5 

9 Pembersihan bagian dalam mesin 35 30 5 

10 Finishing 35 20 15 

 Total Waktu 202 180 28 

Sumber  : Salon Mobil Mulya (2018, diolah) 

Sebagai salah satu perusahaan yang menawarkan jasa, Salon Mobil 

Mulya dihadapkan pada permasalahan penjadwalan. Dimana penjadwalan ini 

masih belum efektif dan mengalami keterlambatan. Proses pengerjaan yang 

seharusnya selesai sesuai dengan standar waktu perusahaan mengalami 

keterlambatan. Hal ini dikarenakan pada proses pengerjaannya tahapan yang 

dilakukan oleh perusahaan kurang efektif dan belum optimal. Untuk itu, perlu 

adanya perbaikan pada tahapan atau langkah-langkah dalam proses 
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pengerjaannya. Apabila permasalahan ini tidak segera diatasi akan berakibat 

pada kualitas pelayanan pelanggan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka 

peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Penentuan Penjadwalan 

Proyek Pada Salon Mobil”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat 

diambil pada penelitian ini adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk 

penyelesaian pemolesan mobil pada Salon Mobil Mulya dengan menggunakan 

metode CPM (Critical Path Method)? 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian dari penulisan latar belakang dan rumusan masalah di 

atas agar lebih jelas dan tidak keluar dari pokok bahasan penelitian, sehingga 

data penelitian ini dapat tercapai dan mendapatkan data yang dibutuhkan sesuai 

dalam penelitian. Oleh sebab itu, menerapkan batasan-batasan masalah yaitu 

waktu yang digunakan berupa waktu dalam satu hari 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini, yaitu 

untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian pemolesan mobil pada 

Salon Mobil Mulya dengan menggunakan metode CPM (Critical Path 

Method). 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang didapatkan dalam penelitian ini berguna untuk 

membantu dalam pengambilan keputusan baik  bagi perusahaan dan bagi 
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penelitian selanjutnya. Berikut manfaat yang dihasilkan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui kesalahan-kesalahan apa saja dalam proses 

penyelesaian tersebut, sehingga kedepannya akan lebih baik lagi dan juga 

sebagai acuan dalam melakukan proses pengerjaan dengan menggunakan 

metode lain pada Salon Mobil Mulya. 

2. Menambah wawasan, pengetahuan dan pembelajaran dalam penelitian 

yang membahas tentang masalah waktu penjadwalan proyek khususnya 

CPM pada perusahaan jasa salon mobil. 


