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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metodologi Penelitan 

Penelitian yang merupakan suatu rangkain dari tahap ini merupakan suatu 

proses yang terkait dan tersusun secara sistematis. Rangkaiaan dari tahap ini 

merupakan suatu proses yang panjang, dimana setiap tahap sangat menentukan bagi 

tahap berikutnya. 

Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Raket Abadi Malang yang merupakan 

industri yang bergerak dibidang olahraga jenis raket dan perusahaan ini terletak di 

Jl. Klayatan I/4 RT 04 RW 02 Bandungrejosari, Sukun, Malang, Jawa Timur. 

 

3.2 Tahapan Penelitian 

Tahap penelitian ini merupakan tahap pengumpulan informasi awal untuk 

mengidentifikasi, merumuskan, dan menentukan tujuan dari pemecahan masalah 

dengan mempertimbangkan pengetahuan berdasarkan literatur yang ada. Flowchart 

metode penelitian yang dapat dilihat pada gambar 3.1. 

 

 

 

 

 



19 
 

 
 

 

gambar 3.1 diagram alur metodologi penelitian 

 

Tahapan pendahuluan 

Tahapan pengambilan data 

Tahapan perhitungan 

Tahapan perbandingan 
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3.2.1 Tahapan Diagram Alur Metode Penelitian 

1. Studi pustaka 

Melakukan studi literatur yang mengacu dari berbagai sumber, baik dari 

buku maupun tugas akhir yang dijadikan referensi untuk memperoleh data dan 

teori-teori yang untuk mendukung dalam melakukan penelitian meliputi: 

penjadwalan, pengukuran waktu baku,uji kecukupan data, uji keseragaman 

data,dan algoritma Nawaz, Encore, and Ham.  

2. Studi Lapangan 

Melakukan studi lapangan untuk mengetahui kondisi nyata di perusahaan 

pada saat ini, terutama yang berkaitan dengan dengan obyek yang di teliti. 

Pelaksanaan dilakukan dengan mengamati proses produksi dan berdiskusi 

dengan pemilik perusahaan dan bagian produksi, umtuk memberikan gambaran 

dan pemahamansecara garis besar mengenai penjadwalan produksi produksi 

yang ada di perusahaan. 

3. Pengambilan Data 

Pengambilan data  meliputi data primer dan sekunder. 

a. Data Primer yaitu meliputi data alur produksi, data waktu proses produksi 

dan data waktu mesin. 

b. Data Sekunder yaitu data umum perusahaan, data produk, jumlah tenaga 

kerja, data jam kerja, dan data permintaan. 

4. Melakukan Perhitungan Uji Kekucupan Data, Uji Keseragaman, 

Perhitungan dan Waktu Baku 

a. Uji Kecukupan Data 

Uji kecukupan data ini untuk apakah data yang kita peroleh cukup 

atau tidaknya, jika N>N’ data telah cukup, dengan rumus : 

𝑁′ =

[
 
 
 √(𝑁 ∑ 𝑋2𝑁

𝑗=𝑖 𝑗 − (∑ 𝑋𝑗
𝑁
𝑗=𝑖 )²)²

∑ 𝑋𝑗
𝑁
𝑗=1

]
 
 
 

  

b. Uji Keseragaman Data 

Uji keseragaman data ini untuk, apakah data yang di peroleh itu 

sudah seragam belum. Data dikatakan seragam apabila data berada pada 
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batas kontrol atas (BKA) dan batas kontrol bawah (BKB). Apabila data 

berada diluar batas maka data dikatakan tidak seragam.  

1. Standart deviasi  (σ) 

σ = √
∑(𝑥𝑖−𝑥)2

𝑁−1
  

2. BKA dan BKB 

BKA = x+ σ 

BKB = x – σ 

c. Perhitungan Faktor Baku 

Rating factor pada penelitian ini ditentukan berdasarkan cara 

westinghouse. Besar rating faktor untuk operator yang di teliti masing-

masing stasiun kerja berdasarkan ketrampilan, usaha, kondisi kerja, dan 

konsisten. Allowance ini terdiri dari personal, fatique allowance, delay 

aloowance, sikap kerja, dan keadaan lingkungan. Pada rating factor dan 

allowance ini sudah ditetapkan oleh perusahaan. 

Setelah mengetahui rating factor, untuk menghitung waktu baku 

setiap job dan mesin. 

𝑊𝑛 = 𝑊𝑠 𝑥 (1 + 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔)  

Waktu baku = waktu normal x 
100%

100%−𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤𝑎𝑛𝑐𝑒
 

5. Melakukan Penjadwalan Flexible Flow Shop Dengan Metode Longest 

Processing Time Dan Nawaz, Encore, And Ham 

Penjadwalan flexible flow shop dengan munggunakan Nawaz, Encore, 

and Ham di modifikasi berdasarkan algoritma Srikandarajah algoritma flexible 

flow shop terdiri dari 3 tahapan. Tahapan 1 dan 2 sama dengan algoritma 

srikandarajah dan untuk tahapan ke 3 munggunakan tahapan Nawaz, Encore, 

and Ham. Langkah hasil modifikasi sebagai berikut. 

1. Membentuk kelompok mesin, masing-masing berisi mesin dari masing-

masing pusat. Masing-masing mesin memiliki satu mesin pusat seperti 

𝑚1, 𝑚2, 𝑚3, … ,𝑚𝑛 dimana 𝑚1 adalah mesin pusat dan 𝑚2, 𝑚3 dan seterusnya 

adalah mesin paralel. 
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2. Gunakan metode LPT untuk menetapkan job untuk masing-masing kelompok 

mesin (flow shop). Untuk setiap job 𝐽𝑗, 1 ≤ J ≤ n, untuk menemukan total 

waktu job 𝑡𝑡𝑗= 𝑡1𝑗+𝑡2𝑗+⋯+𝑡𝑚𝑗
 

3. Tiap pusat mesin flow shop (𝐹1, 𝐹2, 𝐹3) urutan menggunakan algoritma 

Nawaz, Encore, and Ham. Langkah-langkah penjadwalan algoritma Nawaz, 

Encore, and Ham sebagai berikut.  

Langkah 1  

K= ambil job 1 dan job 2 dari daftar pengurutan job, karena job 1 dan job 2 

adalah job dengan total waktu pengerjaan terbesar sehingga calon parsial 

yang mungkin adalah 1-2 dan 2-1. 

𝐶𝑖𝑗 = 𝑡𝑖𝑗 + 𝑚𝑎𝑥 (𝐶𝑖−1𝑗, 𝐶𝑖𝑗−1 

Dimana : 𝐶𝑖𝑗 = Compalatian time job job – I pada mesin – j 

𝑡𝑖𝑗 = Waktu proses job – I pada mesin – j 

Langkah 2 

K= 2, ambil job 1 dan job 2 dari daftar pengurutan job, karena job 1 dan job 

2 adalah job dengan  total waktu pengerjaan terbesar sehingga calon persial 

yang mungkin adalah  1-2 dan 2-1.  

Langkah 3 

K = 3, ambil job 3 dari daftar pengurutan job, sehingga calon persial yang 

mungkin adalah 2-1-3, 2-3-1 dan 3-2-1. 

Langkah 4 

K= 4, ambil job 4 dari daftar pengurutan job, sehingga calon persial yang 

mungkin adalah 3-2-1-4, 2-1-4-3, 1-4-3-2 dan 4-3-2-1. 

Langkah 5 

K= 5, ambil job 5 dari daftar pengurutan job, sehingga calon parsial yang 

mungkin adalah 4-3-2-1-5, 3-2-1-5-4, 2-1-5-4-3, 1-5-4-3-2 dan 5-4-3-2-1. 

Langkah 6 

K = 6 ambil job 4 dari daftar pengurutan job, maka calon urutan persial baru 

yang mungkin adalah : 5-2-6-3-1-4, 5-2-6-3-4-1, 5-2-6-4-3-1, 5-2-4-6-3-1, 5-

4-2-6-3-1, 4-5-2-6-3-1. 
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Langkah 7 

K= 7 Karena K= n maka urutan persial yang terpilih yaitu : 5-4-2-6-3-1, 

karena memiliki makespan dan tardiness paling minimal. 

flowchart penjadwalan flexible flow shop dengan metode Nawaz, 

Encore and Ham (NEH) bisa dilihat pada gambar 3.2. 
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gambar 3.2 diagram flexible flowshop dengan menggunakan LPT dan NEH 
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6. Mengamati penjadwalan flexible flowshop yang ada di perusahaan 

Perusahaan Perusahaan Raket Abadi Malang menggunakan penjadwalan 

First Come First Served (FCFS) dimana urutan job ditentukan berdasarkan 

urutan kedatangan. Algoritma first come first served adalah sebagai berikut : 

a. Langkah 1 : K= 0 set seluruh job akan dijadwalkan yaitu :  

( job 1, job 2, job3, job4, job5, job 6, job7) 

b. Langkah 2 : Tentukan job yang akan dijadwalkan berdasarkan urutan 

kedatangan paling awal job 1 

c. Langkah 3  : membuat suatu jadwal parsial baru dan memperbaiki 

kumpulan data dengan cara : 

1. Menghilangkan job 1 

2. Menambah pengikut langsung job selanjutnya yaitu job 6 

Ulangi langkah 1 sampai 3 

Berikut contoh tabel FCFS 

job Waktu proses Waktu mulai Waktu selesai 

M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 

1          

2          

3          

4          

Tabel 3.1 contoh tabel FCFS 

Lalu buat gant chart sesuai tabel FCFS 

7. Melakukan perbandingan biaya pengerjaan, utilitas, dan idle time 

Melakukan perbandingan idle time, utilitas dan biaya pengerjaan antara 

penjadwalan flexible flow shop yang digunakan perusahaan dengan metode 

Longest Processing Time dan Nawaz, Encore, and Ham  

dimana idle time yang rendah akan dipilih, 

𝑖𝑑𝑙𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒 = 𝑛.𝑊𝑠 − ∑ 𝑊𝑖𝑛
𝑖=1    

Keterangan : n    = jumlah stasiun kerja 

Ws = waktu stasiun kerja terbesar 

Wi = waktu sebenarnya pada stasiun 
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i     = 1, 2, 3,..., n 

Dimana utilitas yang tinggi akan dipih, 

𝑈𝑚 =
∑ 𝑡𝑗

𝑛
𝑗=1

𝐹𝑚𝑎𝑥
  

Keterangan : 𝑈𝑚= utilitas mesin 

t     = waktu 

j     = job 

F    =  flow time 

Dimana biaya pengerjaan yang rendah akan dipilih, 

𝑇𝐶 =   lama pembuatan/waktu x biaya pembuatan/waktu  

8. Memberikan Usulan Untuk Perusahaan Untuk Menghasilkan Idle Time 

Yang Rendah, Utilitas Yang Tinggi, Dan Biaya Pengerjaan Yang Rendah.  

Memberikan usulan perusahaan penjadwalan flexible flow shop dengan 

menggunakan metode longest processing time dan nawaz, encore, and ham yang 

menghasilkan idle time yang rendah, utilitas yang tinggi, dan biaya pengerjaan 

yang rendah, sehingga dapat memecahkan masalah pada perusahaan mengenai 

permasalahan tentang penjadwalan mesin produksi. 

9. Tahapan Analisa Dan Pembahasan 

Tahap Analisis dan Pembahasan ini meliputi tahap analisa dan  interpretasi 

data dari proses pengumpulan data, identifikasi, tahap untuk merancang sistem 

penjadwalan produksi.  

10. Tahapan Kesimpulan Dan Saran 

Kesimpulan  

1. Dapat melakukan penjadwalan dengan metode Longest Processing Time 

(LPT) dan Nawaz, Encore, And Ham (NEH) 

2. Dapat melakukan perbandingan antara metode Longest Process Time (LPT) 

dan Nawaz, Encore, And, Ham (NEH) dengan metode yang diterapkan 

perusahaan untuk menghasilkan utilitas yang tinggi, biaya pengerjaan dan 

idle time yang rendah. 
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Saran  

Saran yang bisa diberikan kepada perusahaan Raket Abadi adalah 

peningkatan kinerja perusahaan dalam hal melakukan pengolahan sumber daya 

manusia dan saran untuk peneliti selanjutanya . 

 

 

 

  

 

 




