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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Perkembangan dunia industri pada saat ini yang mengalami 

peningkatan pesat, ini ditandai dengan bermunculanya berbagai jenis usaha 

khususnya dalam bidang manufaktur. Pertumbuhan yang pesat tersebut 

tentunya akan menimbulkan persaingan antara satu perusahaan dengan 

perusahaan yang lainnya. Salah satu masalah yang cukup penting dalam sistim 

produksi adalah bagaimana melakukan penjadwalan pembuatan produk (job) 

agar pemesanan dapat terselesaikan sesuai dengan kontrak dan sumber daya 

yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Pada industri manufaktur, 

tujuan penjadwalan untuk mengurutkan pengerjaan job agar mendapatkan 

suatu kondisi yang optimal. Salah satu tujuan yang penting dalam penjadwalan 

produksi adalah minimasi tardiness (keterlambatan). 

Perusahaan PT. Bakti Print merupakan perusahaan yang bergerak di 

baidang percetakan, berdasarkan order yang datang dari konsumen. Dengan 

permintaan  yang bersifat make to order, perusahaan PT. Bakti Print menyadari 

pentingnya kecepatan waktu penyelesaian order dalam mempertahankan 

konsumen. Saat ini perusahaan dalam melakukan penjadwalan pengerjaan 

order dengan aturan First Come First serve (FCFS), dimana order yang datang 

terlebih dahulu akan dikerjakan terlebih dahulu. Apabila ada order yang datang 

bersamaan, Order akan dikerjakan melalui sistem antrian. Dengan melihat data 

sales order pada bulan agustus 2016, terdapat peningkatan order hingga 25%, 

peningkatan jumlah permintaan (demand ) namun tidak diimbanggi dengan 

jadwal produksi yang optimal untuk memenuhi permintaan konsumen sehingga 

beberapa pesanan (job )mengalami keterlamabatan dalam penyelesaianya. Hal 

ini disebabkan oleh tardiness yang terlalu panjang sehingga tidak dapat 

menepati due date yang telah ditetapkan konsumen yang mengakibatkan 

perusahaan harus kehilangan peluang untuk meningkatkan pendapatan dan 

perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih untuk lembur demi menepati 

diedline. Oleh karena itu, diperlukan sebuah perencanaan penjadwalan 
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produksi yang tepat untuk meminimalkan tardiness untuk setiap pesanan (job) 

sehingga batas waktu yang di ajukan oleh konsumen dapat terpenuhi. 

Proses percetakan di PT. Bakti Print memiliki tahapan proses yang 

sama meskipun jenis produk berbeda sesuai dengan order yang datang 

sehingga penjadwalan termasuk kategori flow shop. Penjadwalan  flow shop  

adalah salah satu jenis penjadwalan produksi dimana setiap n job akan melalui 

setiap m mesin dengan urutan yang seragam (Baker 1974). Terdapat beberapa 

alternative metode dalam penjadwalan produksi diantaranya metode Algoritma 

Nawaz, Enscore, and Ham (NEH), metode Algoritma Heuristik Puor, metode 

Algoritma Campbell Dudek Smith. Perbedaan dari ketiga metode tersebut 

dalam meminimalkan tardiness adalah langkah/cara mencari kombianasi 

urutan job dan juga jumlah tardiness yang dapat diminimalkan. sehingga 

digunakan lebih dari satu metode untuk menyelesaikan penjadwalan  pada  

sistem produksi di perusahaan agar dapat memilih hasil tardiness yang paling 

mendekati optimal. 

1.2 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penjadwalan produksi yang digunakan di PT. Bakti Print agar 

menghasilkan tardiness yang minimum. 

2. Melakukan penjadwalan produksi dari metode Algoritma Nawaz, Enscore, 

and Ham (NEH), metode Algoritma Heuristik Pour, metode Algoritma 

Campbell Dudek Smith agar menghasilkan tardiness yang minimum. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memperoleh penjadwalan produksi yang diselesaikan berdasarkan metode 

Algoritma Nawaz, Enscore, and Ham (NEH), metode Algoritma Heuristik 

Pour, metode Algoritma Campbell Dudek Smith di PT. Bakti Print. 

2. Mengetahui perbandingan tardiness antara metode perusahaan dan metode 

Algoritma Nawaz, Enscore, and Ham (NEH), metode Algoritma Heuristik 

Pour, metode Algoritma Campbell Dudek Smith untuk memperoleh jadwal 

terbaik. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dengan melakukan penelitian adalah: 

1. Dapat memberikan masukan kepada PT. Bakti Print dalam melakukan 

penjadwalan produksi sehingga dapat meminimumkan tardiness. 

2. Mengetahui   penjadwalan produksi dengan tardiness  paling minimal 

dan metode yang menghasilkan tardiness minimal dapat diterapka 

dalam penjadwalan produksi di PT.Bakti Print. 

1.5 Batasan Masalah dan Asumsi 

Beberapa batasan masalah skipsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan di department produksi PT. Bakti Print. 

2. Penjadwalan yang dilakukan berdasarkan data sales order bulan 

agustus 2016. 

3. Tidak ada penambahan atau pengurangan mesin pada saat penelitian. 

Asumsi yang digunakan skipsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bahan yang digunakan dalam proses produksi dianggap sanggup 

memenuhi kebutuhan dan tidak menggangu proses produksi. 

2. Dalam produksi dianggap tidak ada produk cacat. 
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