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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  
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Gambar 3.1 Diagram Alir Metode Penelitian 
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3.2 Penjelasan Diagram Alir 

1. Studi Lapangan 

Pada tahap ini, pengamatan dilakukan secara langsung di Perusahaan Rokok 

Putra Maju Jaya, yaitu mempelajari dan memahami tentang proses pembuatan 

rokok SKM yang berhubungan dengan penelitian.  

2. Studi Literatur 

Studi literatur adalah kumpulan referensi tentang teori-teori yang relevan 

dengan permasalahan yang ditemukan. Referensi dapat berupa dari buku, 

jurnal, dan artikel laporan penelitian. Tujuannya adalah untuk memperkuat 

permasalahan serta sebagai dasar teori dalam melakukan penelitian. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan studi lapangan dan studi literatur yang telah dilakukan. Maka 

masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah terjadinya keterlambatan 

saat pengiriman yang dikarenakan tidak sesuainya due date pesanan customer 

yang diberikan kepada perusahaan. Sehingga perusahaan membutuhkan solusi 

optimal dengan cara menjadwalkan produksi rokok untuk meminimasi waktu 

total earliness dan tardiness dengan menggunakan metose MIP. 

4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah didapatkan. Maka tujuan dari 

penelitian ini adalah mendapatkan jadwal produksi yang optimal dengan cara 

meminimasi total earliness dan tardiness. Tujuan penelitian ini dilakukan agar 

penelitian memiliki arah dan sasaran yang tepat serta tidak menyimpang. 

5. Pengumpulan Data 

Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan 

dalam penelitian. Sehingga mampu diolah dan disajikan sebagai dasar 

pemecahan masalah. Pengumpulan data-data yang dibutuhkan untuk 

pemecahan masalah sesuai dengan tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

a. Profil perusahaan 

b. Proses produksi SKM 16 batang 

c. Jadwal produksi existing pada bulan Juli 2018 

d. Data permintaan bulan Juli 2018 
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e. Kapasitas produksi  

f. Processing Time 

6. Pembuatan Model Matematis Ke Bahasa LINGO  

Tahap ini adalah tahapan dalam pengolahan data yang merupakan tahapan 

pembuatan model matematis penjadwalan flowshop MIP dari Ronconi & 

Birgin (2010) kedalam bahasa LINGO. LINGO adalah alat komprehensif yang 

dirancang untuk membuat bangunan, menyelesaikan Linear, Nonlinier 

(konveks & nonconvex / Global), Quadratic, Quadratically Constrained, 

Second Order Cone, Semi-Definite, Stochastic, dan model pengoptimalan 

Integer lebih cepat, lebih mudah dan lebih efisien. LINGO menyediakan paket 

terintegrasi yang mencakup bahasa yang kuat untuk mengekspresikan model 

pengoptimalan, lingkungan berfitur lengkap untuk membangun dan mengedit 

masalah, dan sekumpulan pemecah yang cepat yang mampu secara efisien 

menyelesaikan sebagian besar kelas model pengoptimalan. Pembuatan model 

LINGO memiliki tiga bagian utama yaitu: 

1) Fungsi Tujuan: menggambarkan sasaran yang berkaitan dengan pengaturan 

secara optimal untuk mendapatkan nilai minimasi total earliness dan 

tardiness. 

2) Variabel Keputusan: kuantitas yang bisa diubah untuk mengeluarkan hasil 

yang optimal dari fungsi tujuan. 

3) Batasan (constraint function): formula yang didefinisikan sebagai nilai 

pembatas dari suatu variabel.  

Ada beberapa tahapan dalam pembuatan coding LINGO, yaitu: 

1) Penggunaan SETS 

SETS adalah sekelompok objek yang berhubungan, digunakan untuk 

mendefinisikan suatu objek atau variabel. Adapun format penulisan SETS 

adalah sebagai berikut: 

Nama_SETS/Anggota/:Atribut; 
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2) Fungsi Set Looping 

Set Looping berfungsi untuk menerapkan semua operasi pada semua 

anggota SET dengan menggunakan satu statement. Adapaun beberapa 

fungsi yang bisa diterapkan, yaitu: 

a.  @FOR : digunakan untuk membangkitkan pembatas ke seluruh 

anggota Set. Bisa juga digunakan dalam perhitungan untuk seluruh 

anggota SET. 

b. @SUM  : digunakan untuk menghitung jumlah pernyataan semua 

member dari satu himpunan. 

c. @MIN  : digunakan untuk menghitung fungsi minimum semua 

anggota set. 

d. @MAX  : digunakan untuk menghitung fungsi maksimum semua 

member set. 

e. @OLE  : digunakan untuk memanggil data dari excel. 

f. @BIN : digunakan untuk nilai biner (0 atau 1). 

g. @PROD : untuk menghitung produk dari sebuah pernyataan untuk 

seluruh anggota SET. 

7. Penentuan Solusi Optimal 

Penentuan solusi optimal dilakukan berdasarkan tujuan penelitian yaitu 

minimasi total earliness dan tardiness dengan MIP. Tahap ini, akan dilakukan 

proses komputasi pada software LINGO dengan menggunakan data-data yang 

telah didapatkan. Cara penentuan solusi optimal dengan metode MIP yang 

bertujuan untuk mendapatkan solusi optimal. Sehingga dari proses ini akan 

didapatkan sebuah jadwal produksi yang optimal, yang dapat diinterpretasikan 

kedalam bentuk gantt chart. Gantt chart adalah sejenis grafik batang (Bar 

Chart) yang digunakan untuk menunjukkan tugas-tugas pada proyek serta 

jadwal dan waktu pelaksanaannya, seperti waktu dimulainya tugas tersebut dan 

juga batas waktu yang digunakan untuk menyelesaikan tugas yang 

bersangkutan. 
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8. Penentuan Total Earliness dan Tardiness Berdasarkan Jadwal Existing

Perusahaan

Pada tahap ini, peneliti melakukan perhitungan manual untuk menentukan total 

earliness dan tardiness berdasarkan jadwal produksi existing perusahaan pada 

bulan Juli 2018. 

9. Perbandingan Hasil

Merupakan tahap dimana jadwal produksi dengan meminimasi total earliness 

dan tardiness dari solusi yang didapatkan dengan bantuan software 

dibandingkan dengan hasil perhitungan manual yang diterapkan di perusahaan. 

10. Analisis Hasil

Tahap ini dilakukan untuk mengetahui besar penurunan total earliness dan 

tardiness yang ditimbulkan. 

11. Kesimpulan dan Saran

Setelah memperoleh pemecahan masalah, langka selanjutnya adalah 

menyimpulkan berdasarkan hasil dari pengolahan data. Yang mana kesimpulan 

tersebut akan menjawab tujuan penelitian. Selanjutnya pemberian saran-saran 

diberikan kepada pihak perusahaan. 


