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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Home industry Ghanesa Nusantara adalah perusahaan yang bergerak dalam 

bidang manufaktur bordir. Perusahaan ini beroperasi 24 jam kerja sehari dengan 

menggunakan 3 shift kerja. Home industry Ghanesa Nusantara mempunyai 

strategi pemenuhan pemesanan make to order. Aliran produksi pada home 

industry Ghanesa Nusantara adalah hybrid flowshop, dimana semua job  

memiliki alur proses produksi yang sama namun terdapat mesin paralel pada 

stage tertentu. Hybrid flowshop yang diadopsi oleh Ghanesa Nusantara adalah 

hybrid flowshop three-stage, dimana pada stage ke-2 terdapat 2 buah mesin 

paralel.  Aliran produksi hybrid flowshop dibentuk dari beberapa job yang 

memiliki waktu pengerjaan tertentu dan akan dikerjakan secara bersamaan pada 

beberapa mesin paralel (Ying and Lin, 2018).  

Home industry Ghanesa Nusantara saat ini menggunakan metode 

penjadwalan sederhana yang biasa di kenal dengan metode FCFS (firt come first 

serve) yang ditambahkan dengan setup time. Pesanan yang pertama datang akan 

diproses paling awal menjadi prioritas produksi. Dengan penjadwalan seperti 

ini perusahaan sering kali menemukan total waktu proses yang cukup besar 

dalam menyelesaikan semua pesanan. Fakta di perusahaan, bahwa dengan 

menggunakan metode FCFS perusahaan sering kali menghasilkan makespan 

yang cukup besar. Dapat dilihat dari data penyelesaian pesanan pada tanggal 25 

April 2018 sebanyak 25 jam 55 menit. Hal ini disebabkan karena waktu proses 

di stage 2 yang besar sehingga menyebabkan terjadinya idle time pada stage 3. 

Idle time yang besar akan memperngaruhi jumlah makespan yang dihasilkan. 

Bedasarkan uraian diatas maka perusahaan seharusnya bisa meminimasi 

makespan dengan menggunakan metode penjadwalan yang efisien. Salah satu 

penelitian yang telah dilakukan untuk menyelesaikan masalah hybrid flowshop 

two-stage adalah penelitian  Gupta and Tunc (1994). Mereka telah memecahkan 

masalah hybrid flowshop two-stage dengan waktu setup dan removel time untuk 
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meminimasi makespan. Proust et al. (1991) menggunakan metode heuristik 

DFFP untuk menyelesaikan masalah pure flowshop dengan waktu setup dan 

removel time untuk meminimasi makespan. Selain metode heuristik diatas 

masih ada metode heuristik lain yang sering digunakan dalam menyelesaikan 

masalah pure flowshop untuk meminimasi makespan yaitu algoritma heuristik 

Pour. Algortima Pour adalah algortima heuristik yang digunakan untuk 

menyelesaikan masalah pure flowshop dengan mempertimbangkan waktu 

proses. Pour (2001) pencetus algoritma heuristik Pour telah melakukan 

pembuktian bahwa algoritma heuristik Pour lebih baik dari algoritma heuristik 

sebelumnya (NEH, CDS dan Palmer). Pada penelitian tugas akhir ini penulis 

akan memodifikasi algortima heuristik Pour untuk menyelesaikan masalah 

hybrid flowshop three-stage. 

1.2 Rumusan Malasah 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang di alami oleh Home 

Industry Ghanesa Nusantara adalah “bagaimana melakukan penjadwalan 

urutan job yang efisien menggunakan algoritma heuristik Pour dalam 

permasalaham hybrid flowshop dengan tambahan waktu setup untuk 

mendapatkan makespan minimum?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari peneltian tugas akhir ini diantaranya : 

1. Mengembangkan algoritma heuristik Pour sebagai algoritma usulan  

dengan mempertimbangkan waktu setup dan waktu proses untuk 

menjadwalkan produksi di Home Industry Ghanesa Nusantara. 

2. Mendapatkan urutan penjadwalan dengan menggunakan algoritma 

usulan. 

3. Membandingan total waktu penyelesaian seluruh job antara 

penjadwalan perusahaan dan algoritma usulan. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian tugas akhir ini diantaranya : 

1. Manfaat bagi perusahaan

Perusahaan mendapatkan usulan perbaikan pada metode

penjadwalannya yang akan memberikan nilai makespan  yang lebih

kecil.

2. Manfaat bagi pengembangan/kasanah keilmuan.

Sebagai tambahan algortima baru dalam menyelesaikan hybrid

flowshop problem untuk meminimasi makespan dengan waktu setup.

1.5 Batasan Masalah 

Agar hasil dari penelitian sesuai dengan yang diharapkan penulis dan tidak 

meluas kemasalah lainnya penulis melakukan asumsi dan batasan sebagai 

berikut : 

Asumsi yang dilakukan : 

1. Tidak ada tambahan jenis produk selama periode penjadwalan.

2. Jumlah mesin tidak bertambah selama periode penjadwalan.

3. Tidak ada intrupsi mengerjakan job saat pengerjaan job berlangsung

4. Tidak ada keterlambatan pada periode sebelumnya.

5. Mesin dalam kondisi baik.

Batasan masalah pada penelitian tugas akhir ini antara lain : 

1. Pengamatan peneilitan hanya di lakukan di departemen produksi Home

industri Ghanesa Nusantara pada minggu ke-2 sampai minggu ke-3 di bulan

Mei.

2. Data order yang akan dijadwalkan diambil dari data order pada saat

penelitian berlangsung.

3. Bahan baku selalu tersedia atau datang tepat waktu.


