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3.2 Penjelasan flow chart penelitian 

3.2.1 Tahap Identifikasi dan Penelitian Awal 

Tahap ini merupakan tahap awal penelitian yang terdiri dari : 

1. Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan dilaksanakan untuk memperoleh masukan menganai 

objek yang akan diteliti. Melalui studi ini, diharapkan dapat diperoleh 

informasi mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian dan 

variabel-variabel yang terkait dengan masalah tersebut. 

2. Pengamatan di perusahaan 

Pada tahap ini peneliti melakukan penelitian pada perusahaan PT. Malindo 

Intitama Raya Malang, yaitu mempelajari tentang bagaimana pembuatan 

atau perakitan produk komersial yang meliputi spring bed tipe Maxy, 

Twin, dan tipe Matras. 

3. Studi Lapangan 

Pelaksanaan studi lapangan dimaksud untuk mengetahui kondisi real dari 

perusahaan pada saat ini, terutama yang berkaitan dengan obyek yang akan 

diteliti. Pelaksanaan dilakukan dengan mengamati proses produksi dan 

berdiskusi dengan pemilik PT. Malindo dan pegawai di bagian produksi, 

untuk memberikan gambaran dan pemahaman secara garis besar, 

mengenai penjadwalan produksi produksi yang ada diperusahaan. 

4. Studi Pustaka 

Mencari dan mempelajari berbagai referensi yang mengacu dari berbagai 

sumber, baik dari buku maupun dari tugas akhir yang dijadikan referensi 

untuk memperoleh data dan teori-teori yang dibutuhkan untuk mendukung 

dalam melakukan penelitian meliputi : pengertian penjadwalan flow shop 

dan Job Shop, penjadwalan dengan metode Simulated Annealing. 

5. Perumusan Masalah 

Pada langkah ini dilakukan penentuan permasalahan yang dihadapi oleh 

perusahaan serta melakukan usaha perbaikan terhadap perusahaan 

tersebut. 
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3.2.2 Tahap Pengumpulan Data 

Tahap ini dilakukan untuk pengumpulkan data-data yang diperlukan untuk 

penelitian, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data Order 

Pada tahap ini peneliti meminta data order pada bulan Januari 2016. Berikut 

adalah tabel data order. 

Tabel 3.1 Pengambilan data order 

No Tanggal Order Pemesan Jenis Order Jumlah order 

 1         

 2         

 3         

 4         

 5         

 6         

 n         

2. Urutan Proses Produksi 

Pendataan mengenai urutan proses pengerjaan untuk setiap produk atau job, 

beserta mesin yang akan dilewati dan waktu pemrosesannya pada tiap mesin. 

Tabel 3.2 Urutan Proses Produksi 

Nama Job Operasi Mesin Yang Dilewati Waktu 

        

        

        

        

        

        

        

 

3. Pendataan mengenai jenis mesin yang saat ini digunakan, jumlahnya serta 

fungsi masing-masing dalam proses produksi. 
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Tabel 3.3 Tabel Jenis dan Fungsi Mesin 

No Jenis Mesin Jumlah dan Fungsi 

1     

2     

3     

4     

n     

 

4. Waktu Tiap Operasi 

Pengukuran waktu tiap operasi dilakukan untuk mengetahui waktu operasi 

tiap job. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengukuran kerja 

langsung dengan jam henti dengan N sebanyak 12 kali pengukuran. 

Pengukuran dilakukan pada pengerjaan job di tiap work center. Tabel yang 

digunakan untuk pengukuran waktu pada tiap operasi adalah seperti tabel 

3.4.  

Tabel 3.4 Pengukuran waktu pada tiap operasi 

Kode job : 

……………………. 

 Tanggal pengamatan : 

……………………… 

operasi Mesin Pengukuran ke- 

1 2 3 4 5 6 7 ……. 12 

O-1 …….          

O-2 …….          

O-3 …….          

O-4 …….          

O-N ……          

 

3.2.3 Tahap Pengolahan Data 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengukuran waktu diuraikan sebagai 

berikut:  

1. Melakukan pengujian keseragaman data dengan langkah-langkah berikut:  

a. Mengelompokkan data waktu.  
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b. Langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan rata-rata waktu 

operasi. 

c. Menghitung standar deviasi. 

d. Menentukan Batas Kontrol Atas (BKA) dan Batas Kontrol Bawah (BKB). 

Tingkat ketelitian dan tingkat keyakinan yang ditentukan. Dalam 

penentuan batas kontrol atas (BKA) dan batas kontrol bawah (BKB) untuk 

tingkat kepercayaan 95% dan tingkat ketelitian 5%  digunakan batas 

1,96σ. 

e. Menguji keseragaman berdasarkan BKA dan BKB terhadap seluruh data 

pengamatan . Jika data berada diantara BKA dan BKB berarti data sudah 

seragam, dan jika ada data yang keluar dari BKA dan BKB maka data 

extreme dibuang. 

2. Melakukan pengujian kecukupan data untuk menentukan jumlah data 

pengamatan yang diambil.  

3. Setelah data seragam dan cukup, lalu diambil waktu rata-rata pengukuran.  

4. Selanjutnya menghitung waktu normal, Faktor penyesuaian dalam penelitian 

ini menggunakan cara westinghouse. 

5. Menghitung waktu standar. 

6. Melakukan penjadwalan awal perusahaan. 

7. Melakukan penjadwalan dengan algoritma Simulated Annealing, dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menentukan solusi awal penjadwalan 

Pada tahap ini dilakukan perhitungan makespan sesuai dengan 

penjadwalan order  yang ada di perusahaan pada keadaan aktual. 

b. Menentukan temperatur awal (T0). Temperatur awal disini merupakan 

parameter kontrol untuk mengevaluasi solusi S yang didapatkan (+) 

positif, ini menunjukkan  nilai  solusi  baru lebih buruk dari solusi 

sekarang. 

c. Menentukan kondisi baru dengan melakukan iterasi dan mengevaluasi 

solusi baru yang layak diterima. Iterasi dilakukan dengan menukar urutan 

job yang akan dikerjakan. Mengevaluasi solusi baru yang layak diterima. 
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Jika solusi baru (S’) lebih baik dari solusi sebelumnya (S), maka solusi 

baru dijadikan menjadi solusi sekarang. Jika tidak, dibangkitkan bilangan 

random (r) [0,1] dengan menggunakan Microsoft Excel dengan rumus 

”=rand()” yang dibandingkan dengan probabilitas penerimaan p’ = exp(-

ΔS/T). Apabila r<p’ maka solusi baru diterima sebagai solusi sekarang, 

dan apabila r>p’ solusi baru ditolak. 

d. Menentukan solusi penjadwalan yang terbaik. Penentuan solusi terbaik 

dilakukan setelah algoritma dihentikan atau sudah berada dalam kondisi 

steady state.  

3.2.4 Tahap Pembandingan Hasil 

Pada tahap ini, akan dilakukan perbandingan makespan sebagai tolak ukur 

pemilihan metode penjadwalan yang lebih tepat. Suatu metode dianggap lebih 

baik jika memberikan penghematan dalam  kriteria yang sudah ditentukan jika 

dibandingkan metode lain. 

Tabel 3.5 Tabel Perbandingan 

No Metode Makespan 

1 Penjadwalan Awal  ………… 

2 
Penjadwalan dengan 

Simulated Annealing 
 ………… 

. 

Menyimpulkan hasil penelitian dengan menghitung selisih waktu antara metode 

penjadwalan yang digunakan oleh perusahaan dengan usulan penjadwalan yang 

dibuat. 

 

 

 

 

 

 

 

 


