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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring perkembangan zaman, proyek konstruksi berkembang semakin 

besar dan rumit, baik segi fisik maupun biaya. Pada prakteknya suatu proyek 

mempunyai keterbatasan akan sumber daya, baik berupa manusia, material, 

biaya, ataupun alat. Hal ini membutuhkan manajemen proyek mulai dari fase 

awal proyek hingga fase penyelesaian proyek. Dengan meningkatnya tingkat 

kompleksitas proyek maka dibutuhkan juga peningkatan sistem pengelolahan 

proyek yang baik dan terintegrasi, dengan menuntut digunakannya teknik-

teknik perencanaan yang lebih sistematis dan lebih efektif, dengan tujuan 

untuk mengoptimalkan efisiensi dan waktu pelaksanaan proyek yang 

bersangkutan. Efisiensi dalam hal ini menggambarkan pencapaian penurunan 

terbesar waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek yang 

bersangkutan. 

Manajemen proyek adalah semua perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian, dan koordinasi suatu proyek dari awal (gagasan) sampai 

selesainya proyek untuk menjamin biaya proyek dilaksanakan tepat waktu, 

tepat biaya, dan tepat mutu (Ervianto, 2003).  

Pelaksanaan manajemen proyek yang sukses dapat diukur dari 

pencapaian objective proyek, antara lain proyek selesai tepat waktu, sesuai 

anggaran, sesuai dengan spesifikasi teknik, serta penggunaan sumberdaya 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PENERAPAN HYBRID ALGORITMA GENETIK DAN TABU SEARCH 
UNTUK PENYEIMBANG BIAYA PADA MANAJEMEN 

NUR RIZKY AMALIA



2 
 

proyek secara efektif dan efisien, sehingga akan diterima oleh pelanggan 

(Kerzner, 2006). 

Strategi manajemen proyek yang buruk dapat menghasilkan kegagalan 

waktu pelaksanaan proyek dan biaya pelaksanaan proyek akan membengkak, 

sehingga keuntungan yang diharapkan oleh kontraktor menjadi berkurang. 

Manajemen proyek mengikuti 3 tahapan, yaitu perencanaan (Planning), 

penjadwalan (Schedulling), dan pengendalian (Controlling) (Taha, 1997). 

Dari ketiga tahapan tersebut, tahap perencanaan dan penjadwalan yang paling 

menentukan berhasil atau tidaknya suatu proyek itu, karena pada dasarnya 

sebuah proyek itu merupakan suatu kombinasi kegiatan-kegiatan yang saling 

berkaitan dan harus dilakukan dalam urutan-urutan tertentu sebelum 

keseluruhan tugas-tugas proyek dapat terselesaikan. Kegiatan dalam proyek 

tersebut saling berkaitan dan berhubungan dalam suatu urutan yang logis, 

dimana beberapa kegiatan tidak dapat dimulai sampai kegiatan-kegiatan yang 

lainnya terlebih dahulu diselesaikan (Ramayanti dkk, 2010). 

Salah satu sumber daya yang penggunaannya sangat diperhatikan dalam 

pelaksanaan suatu proyek yaitu sumber daya biaya. Pengaturan biaya dalam 

penjadwalan proyek akan memudahkan bagi kontraktor maupun pemilik 

proyek mengenai besarnya biaya yang harus dikeluarkan setiap harinya. 

Selain waktu yang cepat, jadwal dibuat agar ada penyeimbang biaya dimana 

pengeluaran biaya perhari dapat diatur agar diperoleh rata-rata penyimpangan 

biaya perhari yang paling minimum (Arifudin, 2008). 
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Salah satu metode penjadwalan proyek yang telah dikembangkan sejak 

tahun 1950-an adalah PERT (Program Evaluation and Review Technique) 

dan CPM (Critical Path Method). Kedua metode ini sama-sama berorientasi 

pada waktu (Taha, 1997). 

Permasalahan penjadwalan proyek dapat diselesaikan dengan banyak 

metode, salah satunya dengan algoritma genetik. Algoritma genetik 

merupakan sebuah kelompok dari metode-metode untuk menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan dengan menggunakan algoritma yang diinspirasi 

oleh proses-proses teori evolusi (Fang, 1994). Metode algoritma genetik 

dipilih karena algoritma genetik merupakan algoritma yang melakukan 

pencarian yang lebih intensif terhadap suatu area yang diduga memberikan 

solusi terbaik. Algoritma genetik mencari solusi permasalahan dengan 

menerapkan operator-operator genetika dalam pembentukan solusi. Sehingga 

algoritma genetik secara signifikan mampu untuk mengurangi biaya operasi 

dan memperbaiki nilai keuntungan (Ren, 2012). Disamping itu, algoritma 

genetik memiliki beberapa kelebihan yaitu pertama, solusi dapat diperoleh 

setiap saat karena solusi dihasilkan pada generasi ke berapapun, kedua, 

algoritma genetik tidak harus membutuhkan waktu yang lama karena tidak 

semua kemungkinan dicoba, tergantung pada kriteria berakhirnya (Surada, 

2010).  

Dalam perkembangannya algoritma genetik dapat dikombinasikan 

(hybrid) dengan berbagai jenis metode lain, diantaranya dengan metode tabu 

search. Tabu search adalah sebuah metode optimasi yang berbasis pada local 
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search. Proses pencarian bergerak dari satu solusi ke solusi berikutnya, 

dengan cara memilih solusi terbaik neighbourhood solusi sekarang yang tidak 

tergolong solusi terlarang (tabu). Ide dasar dari algoritma tabu search adalah 

mencegah proses pencarian dari local search agar tidak melakukan pencarian 

ulang pada ruang solusi yang sudah pernah ditelusuri, dengan memanfaatkan 

suatu struktur memori yang mencatat sebagian jejak proses pencarian yang 

telah dilakukan  (Amico dan Trubian, 1993).  

Berdasarkan uraian di atas, maka pada skripsi ini dilakukan penelitian 

terhadap masalah manajemen proyek menggunakan hybrid algoritma genetik 

dan tabu search dengan kombinasi CPM. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang 

akan dibahas dalam skripsi ini adalah : 

1. Bagaimana menyelesaikan permasalahan penyeimbang biaya pada 

manajemen proyek dengan menggunakan hybrid algoritma genetik dan 

tabu search? 

2. Bagaimana membuat program dari hybrid algoritma genetik dan tabu 

search yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan 

penyeimbang biaya pada manajemen proyek? 

3. Bagaimana mengimplementasikan program tersebut pada contoh kasus? 

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PENERAPAN HYBRID ALGORITMA GENETIK DAN TABU SEARCH 
UNTUK PENYEIMBANG BIAYA PADA MANAJEMEN 

NUR RIZKY AMALIA



5 
 

1.3 Tujuan 

Tujuan penulisan skripsi ini adalah: 

1. Menyelesaikan permasalahan penyeimbang biaya pada manajemen 

proyek dengan menggunakan hybrid algoritma genetik dan tabu search. 

2. Membuat program dari hybrid algoritma genetik dan tabu search yang 

dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan penyeimbang biaya 

pada manajemen proyek. 

3. Mengimplementasikan program pada contoh kasus. 

 

1.4 Manfaat 

Manfaat penulisan skripsi ini antara lain: 

1. Skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memperdalam 

tentang persoalan Riset Operasional khususnya mengenai hybrid 

algoritma genetik dan tabu search untuk permasalahan penyeimbang 

biaya pada manajemen proyek. 

2. Diharapkan menjadi bahan masukan dan perbandingan dalam penerapan 

algoritma lainnya untuk kasus manajemen proyek yang dapat mendukung 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa sekarang dan 

masa yang akan datang. 

3. Dapat membantu para kontraktor dalam dunia konstruksi untuk lebih 

mudah menganalisis biaya penyimpangan minimum, serta mendapatkan 

solusi terbaik dalam manajemen proyek. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PENERAPAN HYBRID ALGORITMA GENETIK DAN TABU SEARCH 
UNTUK PENYEIMBANG BIAYA PADA MANAJEMEN 

NUR RIZKY AMALIA



6 
 

4. Program komputer yang dibuat diharapkan mampu memberikan solusi 

dari masalah manajemen proyek. 

5. Informasi yang didapat dari skripsi ini dapat dilanjutkan untuk penelitian 

selanjutnya dengan berbagai modifikasi. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Dari permasalahan di atas, diberikan batasan masalah untuk 

menghindari melebarnya masalah yang akan diselesaikan, batasan masalah 

tersebut adalah : 

1. Tahapan manajemen proyek yang dibahas hanya tahap penjadwalan dan 

pengendalian saja, dikarenakan tahap perencanaan sudah terdapat pada 

persoalan. 

2. Mengabaikan sumber daya yang berkaitan dalam manajemen proyek. 

3. Data waktu dan biaya yang digunakan dalam proses perhitungan hanya 

waktu dan biaya normal. 

4. Batas waktu dan biaya proyek perhari diperoleh dari proses CPM 

(Critical Path Method) dengan menggunakan sofware WinQSB. 
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