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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Kegiatan penjadwalan menurut Baker & Trietsch (2009) adalah proses 

dimana pengalokasian sumber-sumber atau mesin-mesin yang ada untuk 

menjalankan sekumpulan tugas dalam jangka waktu tertentu. Penjadwalan 

merupakan aktifitas yang bisa membantu kegiatan produksi perusahaan menjadi 

lebih efektif dan efisien. Dengan demikian perusahaan manufaktur bisa menjadi 

lebih produktif. PT Fronte Classic Indonesia (PT FCI) merupakan salah satu 

perusahaan manufaktur di Indonesia. PT FCI bergerak dibidang automotive untuk 

jenis Car-mat dan Rubber-mat atau bisa disebut karpet mobil. Proses produksi yang 

dilakukan PT FCI mempunyai jenis produksi Make to Order, dimana perusahaan 

akan menjalankan kegiatan produksinya ketika terdapat pesanan dari customer. PT 

FCI mempunyai alur produksi bertipe flowshop dimana setiap tahapan prosesnya 

menggunakan beberapa mesin pararel dan mempunyai beberapa mesin identik yang 

sama atau biasa dikenal flexible flowshop. flexible flowshop ini terdapat m mesin 

yang disusun secara seri dengan beberapa stage, yang didalam stage terdapat 

jumlah mesin identik yang disusun secara paralel. Masing-masing job akan diproses 

melewati stage 1 kemudian stage 2 dan seterusnya hingga selesei. Pada masing-

masing stage,  job akan diproses oleh salah satu mesin identik. 

 Proses produksi perusahan masih bisa dikatakan metode yang random 

dengan mempertimbangkan due date yang ada, tetapi pada dasarnya perusahaan 

sudah menerapkan metode EDD (earliest due date). Hanya saja metode ini masih 

kurang ampuh untuk menyelesaikan masalah keterlambatan yang ada pada 

perusahaan. Salah satu contohnya ialah ketika perusahaan menerima order produk 

a sebanyak 1400 unit pada pertengahan bulan April dan pelanggan meminta pada 

awal Mei harus dipenuhi sebanyak 300 unit dan sisanya dikirimkan hingga akhir 

bulan Mei, tetapi perusahaan hanya bisa mengirimkan kurang dari 300 unit pada 

awal Mei tersebut dan kekurangannya akan dikirimkan pada pengiriman 

selanjutnya bergabung dengan sisanya. Meskipun masalah keterlambatan tersebut 
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sebelumnya sudah dikoordinasikan dan solusi tersebut mendapat persetujuan dari 

customer, tetapi jika ini sering dilakukan maka akan berdampak pada berkurangnya 

kepuasan pada pelanggan.  

 Dengan mengangkat permasalahaan diatas, diperlukan adanya penjadwalan 

produksi yang lebih efektif dan efisien dalam melakukan kegiatan produksi. Salah 

satu metode heuristik yang sudah digunakan untuk menyeleseikan masalah flexible 

flowshop adalah dengan menggunakan algoritma yang dilakukan oleh 

Sriskandarajah & Sethi (1989) yang memecahkan masalah tentang minimasi 

makespan dan waktu pengerjaan atau komputasi penjadwalan. Algoritma tersebut 

kemudian dimodifikasi pada penelitian yang dilakukan oleh Hong (2006) dengan 

menggunakan kombinasi LPT-LN. Metode LPT-LN tersebut berhasil menemukan 

solusi untuk menyelesaikan masalah penjadwalan flexible flowshop untuk 

memberikan makespan yang kecil. Dalam penelitian ini, algoritma yang digunakan 

ialah dengan menggunakan modifikasi antara Algoritma Srikandarajah-Sethi 

dengan Algoritma Hodgson. Modifikasi ini dilakukan karena permasalahan 

perusahaan ialah minimasi jumlah job yang terlambat.  Dalam Ho & Chang (1995) 

menyimpulkan bahwa metode EDD dan Hodgson memberikan performa yang baik 

baik dalam menyelesaikan masalah penjadwalan yang terdapat due date. Dengan 

modifikasi algoritma Srikandarajah- Sethi dengan Algoritma Hodgson diharapkan 

menjadi solusi yang baik untuk menyelesaikan masalah penjadwalan flexible 

flowshop yang ada pada perusahaan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang yang dihadapi perusahaan, dapat dirumuskan 

permasalahan yakni “Diperlukannya penjadwalan produksi flexible flowshop di PT 

Fronte Classic Indonesia dengan menggunakan metode modifikasi Algoritma 

Srikandarajah & Sethi dan Algoritma Hodgson untuk mengurangi jumlah job yang 

terlambat”.  
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian dari Skripsi ini adalah untuk mendapatkan teknik 

penjadwalan yang memiliki solusi optimal berdasarkan pola aliran flexible 

flowshop. Serta tujuan khusus untuk penelitian Skripsi ini diantaranya: 

1. Mendapatkan usulan penjadwalan yang berguna untuk mengurangi jumlah 

job yang terlambat. 

2. Membandingkan kriteria performansi jumlah job yang terlambat.   

 

1.4 Manfaat penelitian 

Manfaat yang nantinya diharapkan dapat diperoleh dari penelitian Skripsi 

ini adalah : 

1. Manfaat Bagi Perusahaan 

Sebagai masukan bagi perusahaan yang dapat digunakan sebagai teknik 

usulan penjadwalan alternatif bagi perusahaan. 

2. Manfaat Bagi Lembaga Institusi Pendidikan 

Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan 

penjadwalan produksi flexible flowshop. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Agar permasalahan yang dibahas tidak meluas dan lebih fokus maka 

dilakukan asumsi dan pembatasan masalah yaitu : 

 Asumsi dalam penelitian diantaranya yaitu : 

1. Tidak ada perubahan proses produksi dan penambahan jenis produk 

yang dihasilkan. 

2. Tidak ada penambahan mesin baru. 

3. Tidak ada penambahan order (job) yang dimasukkan selama periode 

penjadwalan. 

4. Due date yang sudah ditetapkan tidak bisa dimajukan atau 

dimundurkan 
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 Batasan dalam penelitian skripsi ini diantaranya yaitu : 

1. Selama periode penjadwalan job tidak terjadi kerusakan mesin. 

2. Keseluruhan mesin siap memproses job di titik waktu ke nol dan 

waktu perpindahan antar mesin dianggap nol. 

3. Bahan baku selalu tersedia. 


