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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Mebel Mertojoyo adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 

manufaktur yang memproduksi produk permebelan. Produk yang dihasilkan 

antara lain meja, kursi, almari  kusen dan produk mebel lainnya. Perusahaan ini 

memiliki produksi bertipe job order, proses produksinya menggunakan mesin 

yang sama sehingga perusahaan ini berpola flow shop. Perkembangan dunia usaha 

dalam persaingan industri perusahaan dituntut untuk meningkatkan utilitas mesin 

dan meminimasi waktu produksi sehingga suatu pekerjaan dapat tepat waktu 

untuk memenuhi kepuasaan pelanggan.  

Perusahaan Mebel Mertojoyo permasalahan yang dihadapi pihak perusahaan 

adalah perusahaan belum mempertimbangkan makespan pada setiap mesin untuk 

setiap produk yang dipesan, sehingga terkadang waktu penyelesaian mengalami 

keterlambatan, hal ini dilihat pada data Order bulan Januari 2014, terdapat 11% 

produk yang mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Perusahaan harus 

bisa mengatur penggunaan mesin dan peralatan (utilitas) agar dapat memenuhi 

setiap  order  yang masuk. Atas dasar permasalahan tersebut diperlukan adanya 

penjadwalan yang baik terhadap mesin dan peralatan, untuk itu perusahaan 

membutuhkan sebuah metode penjadwalan yang sistematis.  

Salah satu metode penjadwalan flowshop adalah metode Branch and Bound. 

Menurut Ginting (2009), metode Branch and Bound merupakan salah satu metode 

yang baik untuk digunakan dalam menyelesaikan masalah kombinasi dengan 

menggunakan strategi pengurangan jumlah perhitungan yang dilakukan. Terbukti 

dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Moh. Hartono (2001) yang 

menyatakan bahwa metode Branch and Bound mampu meminimasi makespan 

dan total tardiness. Terdapat dua prosedur  yang  mendasar di  dalam metode  

Branch and Bound ini yaitu Branching,  adalah  pemecahan  dalam sub-sub  

problem  dan  kedua  adalah menghitung  lower  bound  untuk menentukan  urutan  

optimal.  Metode  ini mempunyai  nilai  keefektifan  yang  sangat tergantung  
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pada  apakah  bound  yang terendah  (lower  bound)  bisa dikomputasikan  untuk  

sebagian  jadwal.. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu:  

“ Bagaimana meminimasi rata-rata keterlambatan (Mean Tardiness) produksi 

pada penjadwalan mesin dengan  menggunakan metode Branch and Bound”. 

 

1.3 Tujuan penelitian 

Ditinjau dari permasalahan yang ada, maka dalam penelitian ini tujuan yang 

ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan urutan pekerjaan (job sequencing) dengan metode Branch 

and Bound. 

2. Menentukan rata-rata keterlambatan berdasarkan urutan job yang 

dihasilkan. 

3. Membandingkan penjadwalan antara kondisi awal dengan kondisi usulan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-

pihak yang terkait. Adapun manfaat yang akan diperoleh dengan melakukan 

penelitian ini adalah:  

1. Dapat dijadikan usulan atau acuan bagi perusahaan dalam melakukan 

suatu penjadwalan pada periode yang akan datang, sehingga perusahaan 

mampu meminimasi makespan sekaligus meminimasi keterlambatan 

penyelesaian produk. 

2. Perusahaan mendapatkan informasi mengenai pemanfaatan metode 

Branch and Bound sebagai salah satu metode dalam melakukan 

penjadwalan. 
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1.5 Batasan Masalah  

Agar pembahasan masalah tidak menyimpang dari yang diharapkan, maka 

beberapa batasan dan asumsi yang dipertimbangkan, yaitu: 

1. Penelitian dilakukan di bagian produksi produk kusen pintu utama, kusen 

jendela, kusen pintu kamar, daun pintu, daun jendela pada Mebel 

Mertojoyo. 

2. Penjadwalan dilakukan berdasarkan data pada bulan Januari 2014 dimana 

terdapat 6 paket order dan pada tiap paket terdapat 8 job. 

3. Tidak dilakukan implementasi terhadap hasil usulan penjadwalan 

 

1.6 Asumsi-asumsi 

Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Kondisi kerja pada saat penelitian berjalan dengan normal. 

2. Proses produksi tidak mengalami perubahan artinya tidak terjadi 

perubahan alur proses selama penelitian dilaksanakan. 

3. Tidak ada perubahan spesifikasi order selama penelitian dilaksanakan. 

4. Tidak terjadi kerusakan mesin dan penghentian kerja operator pada saat 

pengukuran waktu proses. 




