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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong 

perusahaan industri di Indonesia semakin berkembang dengan pesat. 

Dengan menghasilkan produk seperti barang maupun jasa yang dapat 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan dan 

mewujudkan kualitas produk. Setiap perusahaan memerlukan sebuah proses 

penjadwalan proyek yang baik agar dapat mengatur pemenuhan permintaan 

dari konsumen. Proyek merupakan tugas yang perlu dirumuskan untuk 

mencapai sasaran yang dinyatakan secara konkrit dan diselesaikan dalam 

periode tertentu dengan menggunakan tenaga manusia dan alat-alat terbatas 

(Hamdan dan Kadar, 2014:2). Kegiatan proyek dalam mencapai proses hasil 

akhir dibatasi oleh waktu dan biaya, karena proyek memerlukan waktu 

berbulan-bulan bahkan ada yang bertahun-tahun dengan biaya yang 

dibutuhkan cukup besar untuk menyelesaikan proyek tersebut. Proses 

kegiatan proyek membutuhkan suatu teknik yang digunakan untuk 

mengelola proyek mulai dari perencanaan, dan penjadwalan dari proyek 

tersebut. Perencanaan proyek biasanya dilakukan untuk memastikan bahwa 

suatu pekerjaan dilakukan sesuai dengan kualitas yang diinginkan, dalam 

jangka waktu yang diberikan, dan sesuai dengan target biaya. Sedangkan 

penjadwalan proyek merupakan salah satu hasil perencanaan, yang dapat 

memberikan informasi tentang jadwal rencana dan kemajuan proyek dalam 

hal kinerja sumber daya berupa biaya, tenaga kerja, dan rencana durasi 

proyek untuk menyelesaikannya. Dalam mewujudkan keinginan para 

konsumen dengan memiliki perencanaan penjadwalan waktu yang tepat 

contohnya pada perusahaan yang bergerak dalam bidang galangan kapal 

seperti PT. PAL Indonesia (Persero). 
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PT. PAL Indonesia (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang bergerak di bidang industri galangan kapal. Kegiatan bisnis 

utamanya meliputi produksi kapal perang dan kapal niaga, memberikan jasa 

perbaikan dan pemeliharaan kapal, dan rekayasa umum dengan spesifikasi 

tertentu berdasarkan kebutuhan konsumen. PT PAL Indonesia sebagai 

perusahaan konstruksi di bidang industri maritim dan energi berkelas dunia 

kembali mendapatkan kepercayaan dari TNI Angkatan Laut untuk 

memperkuat armada dengan pengadaan 1 (satu) unit Kapal Bantu Rumah 

Sakit (BRS) yang direncanakan rampung pada Oktober tahun 2021. Kapal 

Bantu Rumah Sakit (BRS) memiliki fungsi sebagai operasi sipil maupun 

dapat membantu militer angkatan laut. Kapal dengan panjang sekitar 124 

meter, dengan lebar 22 meter, tinggi 6,8 meter, dengan sarat air 5 meter 

memiliki bobot sekitar 7.300 ton ini di desain untuk dapat melaju dengan 

kecepatan jelajah sekitar 14 knots dan kecepatan maksimum 18 knots 

(Departemen Humas PT. PAL Indonesia, 2020). Penjadwalan proyek 

pekerjaan steel work listrik bahwa setiap kegiatan berdasarkan data dari 

perusahaan yang meliputi fabrikasi leg MCW, fabrikasi SCW, install MCW, 

install SCW, install coaming, install eqp, seat electric and electronic, 

clamping and compound, wiring cable navcom and radio system, wiring 

cable fire system untuk proyek kapal Bantu Rumah Sakit (BRS). Pekerjaan 

steel work listrik direncanakan selesai pada bulan April tahun 2021. 

Pembuatan kapal Bantu Rumah Sakit – W000302 pada pekerjaan steel 

work listrik  membutuhkan waktu yang lama pada setiap aktivitas, apalagi 

saat mengerjakan aktivitas wiring cable ini banyak terjadi molor atau 

mundurnya karena salah strategi. Sehingga membuat pekerjaan lainnya 

menunggu karena harus menyelesaikan pekerjaan setiap aktivitas tersebut. 

Permasalahan yang sering terjadi pada suatu proyek adalah mengalami 

delay atau menunda penyelesaian pekerjaan. Keahlian dalam penyelesaian 

masalah merupakan salah satu keahlian yang harus dimiliki oleh seorang 

sarjana Teknik (Industrial Engineering & Management, 2018). Oleh karena 

itu, pada proyek perlu adanya penanganan menajemen penjadwalan kerja 

yang efisien agar perusahaaan dapat bersaing dengan baik untuk 
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mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Strategi dalam mencapai 

keunggulan kompetitif pada perusahaan yaitu dengan adanya faktor 

pengerak yang melibatkan perencanaan, dan penjadwalan proyek yang baik. 

Maka diperlukan suatu evaluasi yang dapat memudahkan proyek dapat 

berjalan dengan baik tanpa mengalami delay atau menunda waktu 

penyelesaian pekerjaan. Salah satu metode yang dapat digunakan, yaitu 

dengan Critical Path Method (CPM) dan Program Evaluation and Review 

Technique (PERT). Dimana CPM dapat memperkirakan waktu komponen 

kegiatan proyek dengan pendekatan deterministic satu angka yang 

mencerminkan adanya kepastian, sedangkan metode PERT direkayasa 

untuk menghadapi situasi dengan kadar ketidakpastian (uncertainly) yang 

tinggi pada aspek kurun waktu kegiatan (Soeharto, 1995).  

Kelebihan dari metode CPM dan metode PERT adalah dapat 

menjadwalkan atau mengendalikan aktivitas yang sudah pernah dikerjakan 

sehingga data waktu setiap unsur kegiatan sudah diketahui, menyajikan 

suatu skema waktu yang lebih realistis, analisa jalur kritis dan slack dapat 

membantu menunjukkan kegiatan yang perlu diperhatikan lebih dekat, 

mengurangi adanya penundaan maupun gangguan produksi, 

mengkoordinasikan berbagai bagian suatu pekerjaan secara menyeluruh dan 

mempercepat selesainya proyek, dan memungkinkan dihasilkannya suatu 

pekerjaan yang terkendali dan teratur karena jadwal pekerjaan telah 

ditentukan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan (Lock, 1999). Pada 

penelitian Arif dan Umar (2013) tentang perencanaan jaringan kerja pada 

erection block kapal untuk meningkatkan efesiensi waktu pembuatan (studi 

khasus di PT. Dok dan Perkapalan Surabaya). Pada penelitiannya 

menjelaskan bahwa dengan menggunakan metode CPM ditemukan 16 

kegiatan kritis, dan pada network planning didapatkan hasil penyelesaian 

selama 268 hari, sedangkan pada ms. project yang menggunakan sistem 

tracking gantt didapatkan durasi penyelesaian selama 293 hari. Jadi, dengan 

menggunakan metode CPM diperoleh efisensi waktu selama 25 hari pada 

pekerjaan erection block kapal. Pada penelitian Arif (2016) tentang evaluasi 

pelaksanaan proyek dengan metode CPM dan PERT (studi kasus 
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pembangunan terminal Binuang Baru kec. Binuang). Pada penelitiannya 

menjelaskan bahwa bentuk jaringan kerja proyek pembangunan terminal 

Binuang Baru dapat diketahui jalur kritisnya, dan durasi waktu optimal 

proyek pembangunan terminal Binuang Baru di Kecamatan Binuang yaitu 

59 hari dari waktu normal 65 hari. Durasi waktu tersebut merupakan waktu 

optimal setelah dipercepat dengan menggunakan metode CPM dan PERT, 

peluang proyek pembangunan terminal Binuang Baru dapat terlaksana 

dengan durasi 59 hari yaitu sebesar 80,23%. Artinya proyek memiliki cukup 

banyak peluang untuk diselesaikan dengan durasi pelaksanaan 59 hari. Dan 

juga pada penelitian Ahmad Syaiful (2018) tentang analisis penjadwalan 

ulang dengan menggunakan metode PERT (studi khasus: hotel 

bhayangkara). Pada penelitiannya menjelaskan bahwa penjadwalan tanpa 

menggunakan metode PERT pada pekerjaan struktur menghasilkan waktu 

pelaksanaan proyek selama 180 hari dan menggunakan metode PERT 

selama 122 hari, melihat perbandingan jadwal rencana struktur 

menggunakan metode PERT dengan jadwal existing rencana proyek yaitu 

selama 88 hari, sedangkan jadwal realisasi proyek selama 30 hari pada 

pekerjaan struktur, maka jadwal rencana menggunakan PERT jauh lebih 

cepat daripada realisasi pelaksanaan proyek, dan kemungkinan (probability) 

proyek selesai pada target yang diinginkan TD = 210 hari adalah sebesar 

88,49%. 

Maka output yang diharapakan dengan penggunaan metode Critical 

Path Method (CPM) dan Program Evaluation and Review Technique 

(PERT) ini dapat mengetahui efesiensi dan efektivitas kinerja pada 

penyelesaian proyek pekerjaan steel work listrik. Dalam mengevaluasi 

penjadwalan suatu proyek pekerjaan, peneliti mengambil data secara 

langsung ke perusahaan tersebut. Sehingga pada penelitian ini diharapkan 

dapat membantu menaikan mutu perusahaan di depan konsumen dan 

perusahan tersebut dapat bersaing dengan perusahaan lain. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Agar penelitian ini dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan, 

maka berikut ini merupakan rumusan masalah yang akan diambil dalam 

penelitian : 

1. Berapa lama waktu penyelesaian pekerjaan steel work listrik pada 

pembuatan kapal Bantu Rumah Sakit – W000302 dengan menggunakan 

metode Critical Path Method (CPM) ? 

2. Berapa lama waktu penyelesaian pekerjaan steel work listrik pada 

pembuatan kapal Bantu Rumah Sakit – W000302 dengan menggunakan 

metode Program Evaluation and Review Technique (PERT) ? 

3. Menentukan apa saja penyebab keterlambatan pada kegiatan kritis 

dalam pelaksanaan proyek pekerjaan steel work listrik pada pembuatan 

kapal Bantu Rumah Sakit – W000302 di PT. PAL Indonesia (Persero) ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengevaluasi waktu penyelesaian pekerjaan steel work listrik pada 

pembuatan kapal Bantu Rumah Sakit – W000302 dengan menggunakan 

metode Critical Path Method (CPM). 

2. Mengevaluasi waktu penyelesaian pekerjaan steel work listrik pada 

pembuatan kapal Bantu Rumah Sakit – W000302 dengan menggunakan 

metode Program Evaluation and Review Technique (PERT). 

3. Mengetahui apa saja penyebab keterlambatan pada kegiatan kritis 

dalam pelaksanaan proyek pekerjaan steel work listrik pada pembuatan 

kapal Bantu Rumah Sakit – W000302 di PT. PAL Indonesia (Persero). 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Memberikan solusi kepada perusahaan dalam mengoptimalisasikan 

waktu pengerjaan proyek dengan menggunakan metode Critical Path 

Method (CPM) dan Program Evaluation and Review Technique 

(PERT). 
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2. Memberikan pertimbangan dalam menganalisis waktu penyelesaian 

proyek dan penjadwalan proyek yang optimal. 

3. Mencegah terjadinya delay atau menunda waktu penyelesaian pekerjaan 

proyek. 

1.5 Batasan Penelitian 

Ruang lingkup masalah didalam suatu perusahaan sangat begitu luas 

dan kompleks. Agar penelitian dapat mencapai sasaran dan tujuan yang 

diharapkan, maka permasalahan akan dibatasi sebagai berikut  : 

1. Data yang digunakan untuk evaluasi adalah data hasil survei pada 

departemen pangadaan jasa, divisi supply chain, perusahaan PT. PAL 

Indonesia (Persero). 

2. Perhitungan metode Critical Path Method (CPM) dan Program 

Evaluation and Review Technique (PERT) hanya menghitung waktu 

penyelesaian proyek pekerjaan. 

  


