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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian  

Pada saat ini  jasa Event-Organizer (EO) adalah salah-satu jenis usaha yang 

berkembang pesat di Indonesia dan memiliki cakupan usaha yang luas dalam 

berbagai bidang. Salah satu bidang usaha yang diminati adalah event kontes yang 

bersifat nasional. Banyak orang yang membutuhkan jasa EO ini karena terlebih   

event  event yang beskala nasional ini  memiliki   kerumitan   tersendiri dan 

memerlukan ketekunan serta tim yang profesional dalam penanganan event. 

Dengan peningkatan permintaan jasa Event Organizer (EO) maka perusahaan 

penyedia jasa perawatan  dituntut agar produk dan jasa yang dihasilkan mempunyai 

kualitas yang baik, harga bersaing di pasaran serta selalu berusaha menyelesaikan 

order konsumen tepat pada waktunya.Kerumitan dalam merumuskan ide dan 

konsep antara kedua-belah pihak dan juga ketepatan waktu penyelenggaran event 

yakni seringkali menjadi masalah utama antara EO dan Client.  

Penjadwalan merupakan fase penterjemahan suatu perencanaan ke dalam 

suatu bentuk diagram yang sesuai dengan skala waktu. Penjadwalan menentukan 

kapan aktivitas itu dimulai, ditunda, dan disele- saikan, sehingga pembiayaan dan 

pemakaian sumber daya bisa disesuaikan waktu- nya menurut kebutuhan yang telah 

ditetapkan.Pada pelaksanaan proyek sering di- jumpai kondisi keterbatasan sumber 
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daya, dan oleh karenanya dalam penjadwalan proyek terdapat item yang sangat vital 

ya- itu alokasi dan perataan sumber daya.  

Metode CPM dan PERT merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan 

manajer untuk membantu memutuskan berbagai masalah, khususnya perencanaan, 

penjadwalan, dan pengendalian proyek. CPM dan PERT memperlihatkan hubungan 

antar satu kegiatan dengan kegiatan lain yang saling berhubungan, dengan 

mengusahakan waktu yang optimal dalam penyelesaian proyek. Terdapat dua 

teknik dasar yang biasa digunakan dalam CPM dan PERT, yaitu Metode Lintasan 

Kritis / Critical Path Method (CPM) dan Teknik Menilai dan Meninjau Kembali 

Program / Program Evalution Review and Technique (PERT) 

PT.Radja Kreasi berawal dari embrio sebuah nama: "PACE 

PRODUCTION" (1999-2006),  mengawali usaha di bidang Advertising dan Event 

Organizer. Seiring dengan semakin terbukanya lahan usaha yang representatif, 

Peace Production merasa tertantang untuk menaikkan level eksistensi usahanya 

dengan mendirikan sebuah perusahaan baru yang diberi nama CV. KREASI MAJU 

BERSAMA (tahun 2006-2012) - yang kemudian oleh para client & customers 

dikenal dengan nama "Promosi Kreasindo". Tidak puas sampai disini, Promosi 

Kreasindo akhirnya melahirkan sebuah brand baru yang bernama PT. RADJA 

KREASI (tahun 2012-sekarang). Level usaha dinaikkan, begitupun dengan jasa dan 

pelayanan tidak hanya bidang advertising dan Event Organizer saja, melainkan 

mulai melayani jasa agency SPG untuk menunjang kebutuhan promosi bagi para 

client & customers. Selain itu, juga melayani jasa management artist, supplier 

http://www.promosikreasindo.com/
http://www.promosikreasindo.com/
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bahan, alat, dan lain-lain.PT. RADJA KREASI mensupport penuh kebutuhan 

pelanggan dalam bentuk kemitraan, sponsorship, maupun perorangan. 

Salah satu bidang usaha yang ditangani oleh PT Radja Kreasi adalah event 

event berskala nasional terutama event yang berasal dari Industri Rokok Nasional. 

Diantaranya adalah event Djarum Black Inovation Competion, event ini digelar  

bagi para inovator agar dapat mengembangkan ide-ide kreatif mereka  sehingga 

bisa menjadi produk yang memiliki nilai guna. Tujuan  diadakannya Blak 

Innovation 2015 adalah untuk menciptakan ruang apresiasi bagi para inovator agar 

dapat berkarya dan mewujudkan ide-ide inovasinya untuk kehidupan yang lebih 

baik. 

Dalam penyelenggaran event berskala nasional tersebut diperlukannya 

penjadwalan yang baik untuk efektifitas waktu penyelesaian pekerjaan agar dapat 

terselesaikan dengan baik dan pengiriman kepada costumer tepat pada 

waktunya.Dalam pelaksanaannya, event ini seringkali mengalami gejala-gejala 

yang dapat menghambat efektifitas waktu dalam penyelesaian Djarum Black 

Competion ini. 

Selama ini PT Radja Kreasi melakukan perencanaan dan penjadwalan 

dengan menggunakan Gantt Chart. Metode ini dinilai kurang efektif dalam 

penyelesaian event ini yang dapat dilihat dari urutan pengerjaan proses-proses yang 

terjadi pada proses yang didalamnya terdapat banyak kegiatan yang seharusnya 

dapat diselesaikan dalam waktu bersamaan yaitu selama 1 – 2 hari saja, tanpa harus 

menyelesaikannya secara satu per satu tiap harinya, dengan kata lain menunggu 

proses sebelumnya selesai untuk menjalankan proses selanjutnya tiap harinya. 
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Dari hasil pengamatan yang dilakukan di PT. Radja Kreasi, penulis 

mandapatkan informasi mengenai permasalahan dalam tahap penjadwalan yang 

dapat menghambat efektifitas waktu penyelesaian event diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

Kendala terbesar yang sering terjadi dan paling potensial berpengaruh 

dalam efektifitas waktu pelaksanan event di PT . Radja Kreasi adalah pada tahap 

penyatuan ide dengan client dan pemenuhan kebutuhan wadrobe dari pihak 

pemasok (vendor) yang telah jelas dan dipercaya oleh perusahaan. Di dalam proses 

tersebut, seringkali terjadi keterlambatan waktu penyelesaian konsep yang 

mengakibatkan waktu penyelesaian (Turn Around Time / TAT) dan penjadwalan 

yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan pada rencana awal sehingga 

menyebabkan penyerahan pekerjaan kepada pelanggan (customer) tertunda,  

Ketidakefktifan waktu pengerjaan event Djarum Competion Inovation 

tersebut ternyata mempengaruhi pada proses bisnis yang dilakukan di PT Radja 

kreasi secara keseluruhan yang menjadi acuan dari perusahaan perusahaan sejenis 

yang menggunakan jasa PT Radja Kreasi karena Djarum Black Competion 

merupakan salah satu event terbesar yang ditangani PT Radja Kreasi . Dapat dilihat 

dari tabel di bawah ini jumlah permintaan perbaikan yang menurun dalam dua 

triwulan tekahir  
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Tabel 1.1  

Jumlah permintaan jasa EO (Event bersifat rutin setiap tahunnya) 

Nama 

Customer 

Jenis Event Skala Event 

Jumlah Permintaan 

2014 2015 

Djarum Black Event Kontes 

Skala 

Nasional 

>500 jt 2 

 

 

1 

 

 

LA Lights Event Kontes 

Skala 

Nasional 

250jt-300jt 3 

 

1 

 

Bentoel Event Kontes 

Skala 

Nasional 

<250 jt 5 

 

            3 

             

Gudang 

Garam 

Event Kontes 

Skala 

Nasional 

250-300jt 4 

 

3 

 

 

Dapat dilihat dari tabel 1.1 diatas terdapat penurunan permintaan pada 

beberapa perusahaan yang biasa menggunakan jasa PT RK dan mengalami 

keterlambatan. Rata-rata terdapat penurunan 1 sampai 2 event dari masing-masing 

customer pengguna jasa dari PT Radja Kreasi baik dalam event berskala besar, 

menengah maupun kecil padahal event event tersebut bersifat rutin dan diadakan 

setiap tahun. 
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Dari uraian dan fenomena di atas maka timbul pertanyaan apakah 

perencanaan penjadwalan (scheduling) pada PT. RK sudah baik, dan mengingat 

pentingnya CPM dan PERT untuk efektifitas waktu dalam proses penyelesaian 

event Djarum Black Inovation Competion maka penulis tertarik untuk meneliti 

lebih jauh di perusahaan tersebut, dengan judul “Analisis Penjadwalan Dalam 

Rangka Mengefektifkan Waktu Pelaksanaan Event Djarum Black Competion 

Di PT.Radja Kreasi”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah  

Di dalam proses penyatuan ide dan pemenuhan wadrobe , seringkali terjadi 

keterlambatan waktu penyelesaian konsep yang mengakibatkan waktu 

penyelesaian (Turn Around Time / TAT) dan penjadwalan yang tidak sesuai dengan 

waktu yang telah ditentukan pada rencana awal sehingga menyebabkan penyerahan 

pekerjaan kepada pelanggan (customer) tertunda, 

Maka dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah :  

Bagaimana perbandingan pelaksanaan penjadwalan yang dilakukan oleh 

perusahaan dengan menggunakan Metode Lintasan Kritis / Critical Path 

Method (CPM)  dan PERT dalam mengefektifkan waktu Pelaksanaan Event 

Djarum Black Competion Di PT.Radja Kreasi”. 

 

1.3   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah yang telah dikemukakan 

diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji : 
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Perbandingan pelaksanaan penjadwalan yang dilakukan oleh perusahaan 

dengan menggunakan Metode Lintasan Kritis / Critical Path Method 

(CPM)  dan PERT dalam mengefektifkan waktu Pelaksanaan Event Djarum 

Black Competion Di PT.Radja Kreasi”. 

 

1.4   Kegunaan Penelitian  

Dari penelitian ini diharapkan akan memperoleh informasi yang berguna 

bagi : 

1. Perusahaan  

Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan 

memperkaya wawasan serta pengetahuan dari penggunaan CPM dan 

PERT dalam efektivitas waktu serta untuk memperoleh gambaran 

mengenai teori yang selama ini diperoleh penulis dengan prakteknya 

dilapangan.  

2. Lembaga atau Perguruan Tinggi  

Bagi lembaga dan perguruan tinggi, hasil dari penelitian ini akan 

menambah referensi buku yang ada di perpustakaan Universitas 

Widyatama , khususnya mengenai penjadwalan dengan menggunakan 

CPM dan PERT, serta memberikan masukan yang dapat dijadikan 

informasi sebagai  bahan  perbandingan  antara  teori-teori  yang  didapat  

dari perkuliahan dengan praktek di lapangan. 

3. Peneliti Lain  

Bagi peneliti lain, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan 
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sebagai bahan referensi dalam pengambilan tema skripsi yang akan 

dilaksanakan, serta sebagai masukan bagi peneliti lain apabila tertarik 

dengan tema ini.  

4. Penulis  

Bagi penulis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengalaman dan wawasan pengetahuan mengenai penyusunan penjadwalan 

penyelesaian event yang baik dengan menggunakan CPM dan PERT dalam 

rangka meningkatkan efektivitas waktu penyelesaian pekerjaan proyek, 

yang juga menambah kepercayaan diri bagi penulis dalam bertindak dan 

mengambil keputusan dalam dunia kerja nyata berikutnya.  

 

1.5  Metode Penelitian 

Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu : 

1. Data Primer 

Merupakan data yang diperoleh secara langsung pada  berupa data-data 

mentah yang harus diolah dan ada hubunganya dengan CPM dan PERT 

Ada pun cara pengumpulan data ini adalah sebagai berikut : 
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1.6 Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu :  

1. Wawancara  

Teknik  ini  digunakan  untuk  mencari  data  dan  informasi  mengenai 

sejarah perusahaan, struktur organisasi dan lain sebagainya guna menunjang 

penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dimana data diperoleh melalui 

tanya jawab yang dilakukan penulis kepada karyawan atau pegawai 

perusahaan atau instansi. 

Wawancara dilakukan dengan : Bapak Benny ,S.E 

   Jabatan  : HEAD OF  EVENT PROJECT DIVISION 

 

2. Library Research (Penelitian Pustaka)  

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari 

berbagai sumber yang merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat 

teoritis. Dengan ini penulis dapat memperoleh data-data sekunder yang 

bermanfaat diantaranya yaitu dengan mempelajari buku-buku pedoman, 

literatur-literatur, catatan-catatan kuliah, dokumen-dokumen perusahaan 

dan data-data umum yang ada di perusahaan seperti struktur organisasi, serta 

data perusahaan yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas 

mengenai forecasting. Penelitian kepustakaan digunakan sebagai landasan 

untuk menganalisis masalah-masalah serta sebagai pedoman untuk 

melakukan studi lapangan penelitian. Dokumen yang digunakan adalah 

Production Master Plannng. 
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1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam penyusunan proposal ini diperlukan data yang relevan dengan obyek 

yang diteliti. Dalam rangka pengumpulan data tersebut maka penulis dalam hal ini 

mengadakan penelitian pada PT. Radja Kreasi yang beralamat di Jl. Lembang Blok 

L2-3 Cileungsi Bogor. 

Tabel 1.2 

Waktu Penelitian 

  

Kegiatan 

Bulan 

Des Jan Feb 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Prediksi Data √             

Pemilihan Judul dan Pengumpulan 

Data 

 √            

Pengajuan Proposal   √           

Proposal acc dan melanjutkan bab !   √ √          

Revisi Bab I melanjutkan bab  2    √ √         

Bimbingan dan revisi bab 2      √ √       

Melanjutkan Bab 2 dan mencari teori 

minimal 3 dan menyimpulkan nya 

      √ √      

Bab 3 metode dan Objek penelitian        √ √     

Revisi Bab 3          √    

Melanjutkan Bab 4 mengolah data          √ √   

Revisi Bab 4 melanjutkan bab 5            √  
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Bab 5 kesimpulan             √ 

Sidang             √ 

 

 


