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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penjadwalan produksi adalah kegiatan pengalokasian sumber-sumber atau 

mesin-mesin yang ada untuk menjalankan sekumpulan tugas dalam jangka waktu 

tertentu (Baker, 1974).  Salah satu permasalahan yang menarik dalam penjadwalan 

ialah job sequencing. Job sequencing adalah suatu pengurutan pekerjaan dengan 

kombinasi urutan-urutan yang diukur berdasarkan performanya. 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 makespan. Penjadwalan flowshop 

merupakan suatu pergerakan unit-unit yang terus-menerus melalui suatu rangkaian 

stasiun-stasiun kerja yang disusun berdasarkan produk (Baker, 1974). Usaha kecil 

menengah (UKM) merupakan salah satu motor penggerak krusial bagi 

pembangungan dan pertumbuhan ekonomi lokal. UKM memiliki kontribusi yang 

besar terhadap penciptaan kesempatan kerja dan sumber pendapatan, khususnya di 

daerah pedesaaan dan rumah tangga berpendapatan rendah. 

Perusahaan Raket Abadi Malang adalah Usaha Kecil Menengah (UKM) 

yang bergerak di bidang manufaktur, produk utama dari perusahaan raket abadi 

adalah produk raket bulu tangkis yang nantinya akan di kirim ke beberapa kota di 

Jawa Timur maupun luar provinsi. Perusahaan Raket Abadi Malang ini didirikan 

pada tahun 1974 di Jl. Klayatan Gang 1 No. 4 RT 02 RW 01 Malang. Perusahaan 

Raket Abadi Malang ini mendapat pesanan rata-rata 650 raket tiap bulannya, selain 

pembuatan raket bulu tangkis, berbagai macam warna dan tipe. Masalah yang 

dihadapi Perusahaan Raket Abadi Malang adalah perusahaan belum menggunakan 

penjadwalan yang tepat sehingga menyelesaian produk yang kurang tepat waktu. 

Perusahaan menyadari bahwa penyelesaian produk yang tepat waktu ini 

mempengaruhi kepuasan pelanggan dan dapat meningkatan permintaan produksi. 

Dengan melihat order bulan maret 2017, terdapat 20% produk mengalami 
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keterlambatan penyelesaian pekerjaan, sehingga perusahaan akan 

mengalami kerugian dalam biaya pengerjaan. 

Berdasarkan uraian di atas, bisa dilakukan penjadwalan produksi secara 

sistematis. Metode penjadwalan flowshop dengan menggunakan longest process 

time (LPT) dan Nawaz, Encore, And, Ham (NEH). Metode Longest Process Time 

(LPT) ini memberikan prioritas pada waktu pada job yang paling lama diselesaikan 

(ginting, 2009). Metode Nawas, Encore And Ham merupakan incremental 

construction algorithms yang telah mendapatkan penghargaan sebagai metode 

heuristic terbaik dalam permutation flow shop problem (FPSP), (thaillard 1989). 

Menggunakan metode LPT-NEH dapat meminimasikan makespan. Sehingga 

diharapkan mampu memberikan suatu bantuan berupa alat atau metode dalam 

menyelesaikan permasalahan di perusahaan mengenai keterlambatan pengerjaan 

pekerjaan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

“bagaimana melakukan penjadwalan flexible flowshop dengan menggunakan 

metode Longest Process Time (LPT) - Nawaz, Encore, And, Ham sehingga dapat 

meminimalkan makespan?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Melakukan penjadwalan flexible flowshop dengan metode Longest Process Time 

(LPT) - Nawaz, Encore, And, Ham (NEH). 

2. Melakukan perbandingan antara metode Longest Process Time (LPT) - Nawaz, 

Encore, And, Ham (NEH) dengan metode yang diterapkan perusahaan untuk 

menghasilkan, idle time dan utilitas. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian sebagai berikut : 

1. Mengetahui idle time dan utilitas. 

2. Perusahaan mencapatkan informasi mengenai pemanfaatan penjadwalan flexible 

flowshop metode Longest Process Time (LPT) - Nawaz, Encore, And Ham 

sebagai suatu metode untuk melakukan penjadwalan.  

 

1.5 Batasan Masalah Dan Asumsi 

Beberapa batasan dan asumsi yang dipertimbangkan, yaitu : 

1. Penelitian dilakukan di bagian produksi perusahaan raket abadi. 

2. Job yang di analisa pada bulan maret 2017 tanpa pertimbangan job sebelumnya. 

3. Penjadwalan dilakukan berdasarkan data order bulan maret 2017 

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. Bahan baku yang dibutuhkan selalu tersedia. 




