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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

PT. Malindo Intitama Raya (MIR) bertempat didaerah Bedali Lawang, PT. 

MIR ini adalah perusahaan yang awalnya hanya bergerak di bidang 

Manufacturing dan Trading Furniture atau distribusi furniture, kini selain 

menjadi distributor furnitur perusahaan ini juga melakukan kegiatan produksi 

kasur busa dan springbed dengan beberapa varian produk brandnya seperti Big 

Dream, Big Line Flower dan New Big Line. Sedangkan kasur busa memiliki 

beberapa varian ukuran seperti ukuran 200x180x20, ukuran 200x180x15, ukuran 

200x160x20, ukuran 200x160x15, dan lain-lain. 

       Masalah utama yang dihadapi oleh perusahaan adalah menentukan 

penjadwalan produksi yang minimal. Penelitian ini di lakukan bertujuan untuk 

meminimalkan waktu penjadwal produksi untuk jenis produk Springbed. PT. 

Malindo Intitama Raya menggunakan metode FIFO dalam proses produksinya, 

yang artinya job yang dikerjakan terlebih dahulu adalah job yang pertama datang, 

sehingga penyelesaian job akan membutuhkan waktu yang lama, Atas dasar 

permasalahan tersebut perusahaan memerlukan sebuah metode penjadwalan yang 

baik untuk sistem operasinya. 

Dalam masalah disini perlu diperbaiki pada penjadwalan produksi untuk 

mengurangi waktu makespan untuk mengefisienkan penggunaan sumber daya 

serta Membantu pengambilan keputusan perencanaan kapasitas pabrik dan jenis 

kapasitas yang dibutuhkan sehingga penambahan biaya yang mahal dapat 

dihindarkan. Terdapat beberapa metode penjadwalan produksi untuk tipe produksi 

flowshop seperti branch and bound, metode palmer, metode Tabu search dan 

Simulated Annealing (Gunadi,  2000). Berdasarkan latar belakang masalah diatas 

metode Simulated Annealing dapat menjadi solusi pemecahan masalah tersebut 

dikarenakan Simulated Annealing memiliki kelebihan memanfaatkan teori 

probabilitas untuk mencari global minimum dari suatu permasalahan optimasi. 
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Diharapkan dengan metode penjadwalan tersebut dapat membantu perusahaan 

untuk menjadwalkan proses produksinya dengan efisien. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, masalah yang 

dihadapi oleh PT. Malindo Intitama Raya adalah Bagaimana menentukan 

penjadwalan produksi Maxi, Matras, dan Twin yang terbaik sehingga meminimasi 

makespan di perusahaan PT. Malindo Intitama Raya dengan menggunakan 

metode Simulated Annealing pada penjadwalan produksi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mendapatkan alternatif jadwal yang optimal kepada pihak perusahaan dalam 

memenuhi order dari konsumen. 

2. Menentukan urutan job/order untuk menurunkan makespan. 

1.4 ManfaatPenelitian 

Manfaat penelitian ini adalah mengurangi makespan produksi pada bulan 

selanjutnya dengan menerapkan metode Simulated Annealing. 

1.5 Batasan Masalah Dan Asumsi 

Penelitian ini dilakukan dengan batasan-batasan tertentu, agar tidak menyimpang 

dari tujuan awal. Batasan-batasan tersebut antara lain: 

1. Aktifitas penjadwalan produksi yang digunakan hanya berupa pengurutan job 

(job sequence) dengan dasar penilaian fungsi makespan. 

2. Data order seluruh tipe varian produk yang akan dijadwalkan diambil dari 

data order pada bulan Januari tahun 2016. 

3. Penjadwalan dilakukan untuk pengerjaan springbed dengan lima jenis varian 

utama, yaitu Big Dream, Big Line, Flower, Big Flower dan New Big Line. 

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Kondisi penelitian dalam keadaan normal. 

2. Mesin atau alat yang digunakan dalam kondisi baik atau tidak ada 

kerusakan. 

3. Tidak ada keterlambatan pada bulan sebelumnya. 
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4. Job siap diproduksi  

5. Waktu setup adalah 0 


