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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Definisi Penjadwalan Produksi 

 Menurut beberapa penelitian terdahulu penjadwalan produksi dapat 

didefinisikan sebagai proses pengalokasian sumber daya (resource) untuk setiap 

proses yang akan dilakukan (Vollmann et al., 2005). Penjadwalan produksi 

merupakan proses pengambilan keputusan untuk menghasilkan output melalui 

proses pengelompokan, pemilihan dan penetuan waktu penggunaan sumber daya 

(resource) yang dimiliki (Nurhasanah et al., 2014). Dari dua penelitian diatas dapat 

ditarik kesimpulan bahwa penjadwalan produksi adalah proses untuk mengambil 

keputusan kapan dan dimana pekerjaan akan dilakukan untuk menghasikan output 

tertentu. 

 Keputusan yang dibuat didalam penjadwalan produksi meliputi pengurutan 

pengerjaan job (sequencing), waktu mulai dan selesai mengerjakan job (timing), 

urutan opersai untuk suatu pengerjaan job (routing). Masalah yang sering terjadi 

dalam penjadwalan produksi adalah pengurutan pengerjaan job yang dapat 

didefinisikan sebagai penetuan kedatangan pekerjaan yang datang pada mesin 

tertentu dengan jangka waktu dan kapasitas tertentu. Elemen–elemen yang 

dibutuhkan dalam penjadwalan produksi antara lain jumlah part yang akan di 

produksi, urutan ketergantungan antara operasi satu dengan lainya, waktu proses 

untuk masing–masing proses, serta fasilitas (mesin) yang dibutuhkan untuk setiap 

proses operasi. Sedangkan output dari penjadwalan produksi adalah gantt chart 

(urutan pemrosesan operasi dari mulai pada titik 0 sampai semua part selesai 

diproses). 

 Penjadwalan produsksi dibutuhkan di dunia perindustrian untuk 

mengurangi alokasi tenaga operator, mesin dan peralatan produksi dan untuk aspek 

lainya agar mendapatkan hasil yang lebih efisien. Hal tersebut sangat berperan 

penting dalam pengambilan keputusan yang baik dalam proses produksi. 
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2.2 Permasalahan Dalam Penjadwalan 

 Permasalahan yang terjadi pada penjadwalan adalah proses pengalokasian 

pekerjaan ke mesin, dimana mesin selalu mempunyai kapasitas dan jumlah yang 

terbatas. Pada umumnya permasalahan penjadwalan produksi dapat di jelaskan 

sebagai n job (job 1, job 2, ..., job n) yang dialokasikan pada n mesin (mesin 1, 

mesin 2, ..., mesin n). Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu operasi 

pada job 1 di mesin 1 disebut t. Dimana setiap mesin hanya dapat memproses 1 

pekerjaan pada waktu yang sama, dan secara terus menerus (continuous) yang 

dimulai dari nol. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya masalah 

pada penjadwalan produksi yaitu kerusakan mesin, kekurangan bahan, pesanan 

pengerjaan job yang tidak sesuai jadwal, perubahan yang terjadi pada due date.  

 Hasil yang diingikan dari pemecahan masalah ini adalah output yang 

optimal, yaitu penyelesaian semua pekerjaan dengan dengan waktu tersingkat yang 

dibatasi oleh kapasitas–kapasitas mesin dalam memproses setiap operasi pada 

setiap job. 

 Menurut Masruroh (2012) ada beberapa komponen–komponen yang menjadi  

permasalahan penjadwalan produksi : 

1. Processing time 

Processing time, dapat didefinisikan sebagai jumlah waktu yang dibutuhkan 

untuk mengerjakan setiap operasi dalam setiap job . 

2. Kapasitas Mesin  

Kapasitas mesin, dapat didefiniskan sebagai kemampuan maksimal mesin 

untuk memproses setiap operasi dalam setiap job dimana tiap mesin hanya 

bisa memproses 1 operasi diwaktu yang sama. 

3. Demand  

Demand, didefinisikan sebagai jumlah order dari konsumen yang akan 

dijadikan acuan untuk melakukan penjadwalan produksi.  
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2.3 Tujuan Penjadwalan 

 Penjadwalan produksi memiliki tujuan untuk mengurangi  waktu 

keterlambatan dari batas waktu yang ditentukan untuk dapat memuaskan keinginan 

dari end costumer, meminimasi total waktu pengerjaan dari seluruh job, 

penjadwalan juga dapat bertujuan untuk meningkatkan utilitas dari mesin dan 

mengurangi jumlah iddle time. Dari hasil minimasi tersebut perusahaan dapat 

menekan biaya yang dikeluarkan selama melakukan proses produksi. Penjadwalan 

produksi yang baik akan sangat menguntungkan bagi perusahaan karena bisa 

menjadi ancuan sebagai penghematan biaya produksi dan sebagai acuan strategi 

bagi perusahaan dalam memuaskan end costumer. 

 Beberapa tujuan yang ingin dicapai dengan dengan dilaksankanya 

penjadwalan produksi (Mangngenre et al., 2013) : 

1. Memaksimalkan penggunaan resource dan meminimalkan iddle time 

2. Mengurangi jumlah produk work in process yang menunggu dalam antrian 

pengerjaan seluruh job 

3. Pengurangan keterlebatan pengerjaan job agar tidak melebihi dari batas due 

date yang telah ditentukan  

4. Mengurangi jumlah waktu rata-rata untuk pengerjaan setiap job dari ready 

time sampai completion time. 

5. Meminimasi total jumlah waktu yang diperlukan untuk dapat 

menyelesaikan semua job (makespan) 

2.4 Klasifikasi Penjadwalan 

 Klasifikasi penjadwalan produksi menurut Ginting (2009), pada perinsip 

awalnya ada dua macam yaitu : 

a. Penjadwalan  dengan alur maju (forward scheduling) 

Operasi penjadwalan dimulai dari tanggal penerimaan order secara maju. 

Dan kemungkinan terjadi ketersediaan bahan baku sampai pada giliran di 

proses. Keutungan dari metode ini penjadwalan dapat menggunkan 

file:///D:/kuliah/semester%207/SKRIPSI/wicak%20huhuh/SIAP%20SIDANG/Wahyu%20Wicaksono%20201410140311039%20BAB%20II.docx%23_ENREF_12
file:///D:/kuliah/semester%207/SKRIPSI/wicak%20huhuh/SIAP%20SIDANG/Wahyu%20Wicaksono%20201410140311039%20BAB%20II.docx%23_ENREF_7


7 
 

algoritma SPT (shorthess processing time) sehingga dapat didapatkan 

penjadwalan dengan hasil yang maksimum. 

b. Penjadwalan dengan alur mundur (backward scheduling) 

Suatu teknik penjdawalan dimulai dari waktu penyelesaian operasi terakhir. 

Manfaat dari metode ini dapat mengurangi jumlah dari barang setengah jadi 

(work in process). 

Berdasrakan pola aliran proses pengerjaan job  

1. Aliran produksi flowshop 

Proses produksi dengan aliran flowshop dapat didefinisikan sebagai  

proses pengerjaan job-job yang akan melalui mesin yang telah disusun 

sesuai dengan proses pengerjaan part. (Masudin et al., 2014). Prosses 

produksi dengan aliran ini identik dengan pola aliran dari mesin satu ke 

mesin lainya atau dengan kata lain job akan di proses seluruhnya 

mengalir pada arah jalur produk yang sama. 

Sebagai contoh misalkan terdapat 2 job dan 3 mesin. Data waktu 

proses untuk permasalahan tersebut disajikan dalam bentuk tabel 2.1 

dibawah ini. Sedangkan aliran job nya ditunjukkan pada gambar 2.1. 

Tabel 2.1 waktu proses tiap job dalam mesin1 

Job 
Mesin  

M1 M2 M3 

J 1 2 6 5 

J2 4 3 1 

 

M1 M2 M3

J1

J2

J1

J2
 

Gambar 2.1 Jalur proses flowshop1 
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Adapun beberapa varian dari alur produksi flowshop menurut Baker and 

Trietsch (2009) yaitu : 

1. Pure flowshop  

Semua jenis pekerjaan melalui urutan proses yang sama. Pola 

aliran pure flowshop dapat dilihat pada gambar 2.2. 

M1 M2 M3 M4

Input

(pekerjaan-pekerjaan baru)

Output

 

Gambar 2.2 Pola aliran pure flowshop2 

2. Skip Flowshop  

Aliran pekerjaan pada jenis aliran proses ini cenderung melalui 

urutan proses yang sama, tetapi ada beberapa pekerjaan yang 

tidak diproses pada mesinmesin tertentu. Pola aliran skip 

flowshop dapat dilihat pada gambar 2.3 

M1 M2 M3 M4 M5

J1

J2

J3

J1

J2

J3

 

Gambar 2.3 Aliran proses skip flowshop3 

3. Reentrant flowshop   

Yakni aliran proses dimana terdapat penggunaan satu atau 

beberapa mesin lebih dari sekali dalam membuat produk 

dimaksud. Pola aliran reentrant flowshop dapat dilihat pada 

gambar 2.4. 
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M1 M2 M3 M4 M5

 

Gambar 2.4 Pola aliran reentrant flowshop4 

4. Compound Flowshop   

Yakni aliran proses yang memuat kelompok jenis mesin pada 

setiap tahap prosesnya. Kelompok mesin biasanya berupa mesin 

mesin paralel. Pola aliran compound flowshop dapat dilihat pada 

gambar 2.5. 

M 1.1

M 1.2

M 1.3

M 2.1

M 2.2

M 3.1

M 3.2

M 3.3

Input Output

 

Gambar 2.5 Pola aliran compound flowshop5 

2. Aliran produksi jobshop  

Menurut Van Laarhoven et al. (1992) proses produksi dengan 

aliran job shop dapat didefinisikan sebagai kumpulan beberapa job 

yang memiliki ragkaian proses operasi yang harus diselesaikan pada 

waktu yang di tentukan pada m-machine, dimana setiap mesin hanya 

bisa mengerjakan satu buah proses pada waktu yang bersamaan. 

Proses produksi dengan aliran jobshop berarti proses 

produksi dengan pola aliran atau rute proses pada tiap mesin yang 

spesifik untuk setiap pekerjaan, dan mungkin berbeda untuk tiap job. 

Akibat aliran proses yang tidak searah ini, maka setiap job yang akan 

diproses pada satu mesin dapat merupakan  job yang baru atau  job 

dalam proses, dan job yang keluar dari suatu mesin dapat merupakan 

job tadi atau job dalam proses.   
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M1 M2 M3 M4
J1

J2

J3

J1

J2

J3

 

Gambar 2.6 alur proses produksi jobshop6 

2.5 Klasifikasi Penjadwalan 

Penjadwalan produksi dapat diklasifikasikan dari perbedaan kondisi yang 

mendasarinya, klasifikasi penjadwalan yang sering terjadi dalam proses produksi 

adalah sebagai berikut:  

1. Berdasarkan Product Positioning 

a. Make to order, jumlah dan jenis produk yang dibuat berdasarkan 

pemintaan dari konsumen, biasanya salah satu tujuan kebijakan ini 

adalah mengurangi biaya simpan 

b. Make to stock, jumlah dan jenis produk terus menerus dibuat untuk 

disimpan dalam inventory.  

2. Berdasarkan pola kedatangan job 

a. Statik, pengurutan job terbatas pada pesan yang ada. Job yang baru tidak 

mempengaruhi pengurutan job yang sudah dibuat 

b. Dinamik, pengurutan job selalu diperbaharui jika ada job baru yang 

datang 

3. Berdasarkan waktu proses 

a. Deterministik, waktu proses yang diterima sudah diketahui dengan 

pasti.  

b. Stokastik, waktu proses yang diterima belum pasti, oleh karena itu pelu 

diperkirakan dengan menggunakan distribusi probabilitas.  
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2.6 Prioritas Dispatching Rules 

Dispatching rule atau sering dikatakan sebagai scheduling in 

advance merupakan teknik heuristik yang sering digunakan dalam 

penjadwalan. Beberapa metode dispatching rules adalah:  

1. First Come First Serve (FCFS) 

Aturan ini mengatakan bahwa proses pengurutan job berdasarakan 

yang akan dikerjakan berdasrakan waktu kedatangan dari job 

tersebut dan begitu seterunya hingga job ke n. 

2. Earliest Due Date (EDD)  

Aturan EDD adalah aturan proses produksi yang menjadwalkan job 

berdasarkan dari due date terkecil dari setiap job yang diterima. 

Aturan ini mengabaikan tentang waktu kedatangan pesanan job dan 

total waktu proses setiap job. Aturan ini biasanya digunakan untuk 

mengurangi total dari nilai keterlambatan dari waktu penyelesaian 

tiap job. 

3. Longest Processing time (LPT) 

Aturan ini menerapkan penjadwalan produksi berdasarkan total 

waktu proses setiap job dimana total waktu terbesar akan di kerjakan 

terlebih dahulu.  

4. Shortest Processing time First (SPT).  

Menurut aturan ini, job diurutkan berdasarkan pada lamanya waktu 

proses tiap job. Jadi job yang mempunyai waktu proses paling 

singkat akan diproses terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan job-

job lainnya sampai pada job yang paling lama waktu prosesnya. 

5. Least Slack (LS) 

aturan ini menempatkan pekerjaan dengan  slack yang lebih kecil 

terlebih dahulu.  Slack adalah sisa waktu yang ada antara  due date 

dengan waktu ketika pekerjaan itu selesai . Aturan  ini mengurutkan 

pekerjaan dari yang mempunyai waktu slack terkecil hingga yang 
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terbesar (SL1≤ SL 2≤…≤ SLn). Setelah itu penjadwalan dilakukan 

berdasarkan urutan tersebut. 

2.7 Hasil dari Penjadwalan Produksi 

Suatu aliran kerja dapat dikatakan lancar apabila alur kerja tersebut 

membentuk aktivitas-aktivitas output, dimana menurut Ginting (2009) ada 

beberapa output yang dihasikan dalam proses tersebut, diantaranya:  

1. Pengurutan (sequencing)  

Sequencing adalah proses penetuan tentang job mana yang harus 

diprioitaskan terlebih dahulu untuk dikerjakan bila suatu fasilitas 

harus memproses banyak job dalam waktu yang bersamaan. 

2. Pembebanan (loading)  

Pembebanan dilakukan dengan menugaskan job-job  pada mesin 

tertentu berdasarkan pengurutan yang telah di prioritaskan. 

3. Prioritas job (dispatching)  

Dispatching merupakan prioritas tentang job mana yang akan 

diseleksi dan diprioritaskan untuk dapat diproses terlebih dahulu.  

4. Pengendalian kinerja  

Pengendalian kinerja dilakukan dengan melakukan peninjauan 

terhadap status job pada saat melalui proses tertentu dan mengatur 

kembali urutan-urutannya.  

5. Updating Jadwal  

Melakukan revisi-revisi pada aturan prioritas sebagai bentuk 

refleksi jika adanya kondisi operasi yang memungkinkan untuk di 

ganti.  

6. Updating Schedules  

Pembuatan jadwal terbaru jika pada kondisi dilapangan terjadi 

masalah baru yang memang perlu diakomodasi.  

2.8  Diagram Gantt chart 

Masalah penjadwalan sebenarnya masalah murni pengalokasian dan 

dengan bantuan model matematis akan dapat ditentukan solusi optimal. 

Model-model penjadwalan akan memberikan rumusan masalah yang 
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sistematik dengan solusi yang diharapkan. Sebagai alat bantu yang 

digunakan dalam  menyelesaiakan masalah penjadwalan dikenal satu model 

yang sederhana dan umum digunakan secara luas yakni diagram Gantt 

(Gantt chart). Diagram Gantt merupakan grafik hubungan antara alokasi 

sumber daya dengan waktu.  Menurut Sudarsana (2008) gantt chart adalah 

diagram balok dari kegiatan yang digambarkan dalam susunan balok 

horizontal. Panjang balok menyatakan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelsaikan satu operasi pada satu mesin.  

 Gantt Chart sangat mudah dipahami, balok horizontal (horizontal 

bar) dibuat pada tiap kegiatan proyek sepanjang garis waktu. Gantt Chart 

juga dapat digunakan untuk penjadwalan operasi yang berulang. Gantt chart 

digunakan untuk penjadwalan sederhana atau proyek-proyek yang 

kegiatannya tidak terlalu berkaitan atau proyek kecil, sedangkan network 

untuk penjadwalan proyek yang rumit. Contoh gantt chart dapat di lihat 

pada gambar 2.3. 

 

Gambar 2.7 gantt chart aliran flowshop7 

Dari gambar 2.7 dapat diketahui urutan dari job yang memberikan 

kriteria penjadwalan terbaik, misalnya waktu pemrosesan tersingkat, 

penggunaan mesin yang memiliki waktu proses tertinggi, waktu tunggu 

minimum dan lain-lain. 

Keuntungan menggunakan diagram gantt adalah sebagai berikut : 

a. dalam situasi keterbatasan sumber (resource), penggunaan diagram 

gantt chart memungkinkan evaluasi lebih awal mengenai penggunaan 

sumber daya seperti yang telah direncanakan. 
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b. kemajuan pekerjaan mudah diperiksa pada setiap waktu karena sudah 

tergambar dengan jelas.  

c. semua pekerjaan diperlihatkan secara grafis dalam suatu diagram yang 

mudah dipahami. 

2.9  Kriteria Optimasi Penjdwalan 

Ukuran performansi merupakan tujuan yang akan dicapai dari penjadwalan 

produksi (Baker and Trietsch, 2009). Beberapa kriteria penjadwalan urutan job adalah 

sebagai berikut : 

1. Kriteria performansi penjadwalan berdasarkan atribut tugas. 

a) Flow time (Fi), adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu pekerjaan/job mulai 

dari pekerjaan tersebut masuk ke dalam suatu tahap proses sampai pekerjaan 

yang bersangkutan selesai dikerjakan. 

        𝑭𝒊 = 𝒕𝒋 + 𝒘𝒋  (1)   

b) Completion Time (Ci), waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

pekerjaan mulai dari saat tersedianya pekerjaan (t = 0) sampai pada pekerjaan 

tersebut selesai dikerjakan. Atau menunjukkan rentang waktu sejak 

pekerjaan pertama mulai dikerjakan sampai proses tersebut selesai. 

       𝐶𝑖 = 𝐹𝑖 + 𝑟𝑗 (2)  

c) Mean flow time merupakan waktu rata-rata dari seluruh pekerjaan untuk 

melewati seluruh rangkaian proses produksi. 

      𝐹 =  
1

𝑛
 ∑ 𝐹𝑖𝑛

𝑗=1  (3)  

d) Mean weight flow time, memiliki arti yang hampir sama dengan mean flow 

time, hanya saja mempertimbangkan prioritas pengerjaan setiap job. 

     𝐹𝑤 =
1

𝑛
 ∑ 𝐹𝑗𝑛

𝑗=1  (4)  

e) Maximum Lateness, yaitu besarnya simpangan maksimum atau selisih waktu 

penyelesaian seluruh job yang dijadwalkan terhadap batas waktu 

penyelesaian job tersebut. 
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f) Tardiness, yaitu ukuran keterlambatan yang bernilai positif jika pekerjaan 

dapat diselesaikan lebih cepat dari dari due date-nya pekerjaan tersebut akan 

memiliki keterlambatan negatif. 

𝑇𝑖 = 𝑚𝑎𝑥 (0, 𝐿𝑖) (5)  

g) Total tardiness, yaitu total keterlambatan setiap job dapat dihitung sebagai 

berikut : 

𝑇 =  ∑ 𝑇𝑖𝑛
𝑖=1   (6)  

h) Mean tardiness, merupakan rata-rata keterlambatan seluruh job yang 

dijadwalkan dan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

          𝑇𝑏𝑎𝑟 =  
1

𝑛
 ∑ 𝑇𝑖𝑛

𝑖=1  (7)  

Keterangan : 𝒕𝒋 = Processing time 

                                 𝑤𝑗 = Waktu job menunggu  

     𝐹𝑖 = Flow Time 

     𝑟𝑗 = Ready time 

     𝐹𝑖 = Flow Time 

     𝐹𝑗 = Weight Flow Time 

      𝑛 = Jumlah Job  

      𝑇𝑖 = Tardiness 

     𝐹𝑚𝑎𝑥 = maximum flow time 

2. Kriteria berdasarkan atribut pabrik 

a) Utilitas mesin, merupakan rasio dari jumlah mesin yang dibebankan pada 

mesin dengan rentang waktu untuk menyelesaikan seluruh tugas pada semua 

mesin. 

U =  
∑ (𝑈𝑗)𝑛

𝑗=1

𝑚
  dimana 𝑈𝑚 =  

∑ (𝑇𝑖)𝑛
𝑗=1

𝐹𝑚𝑎𝑥
 (8)  

b) Minimasi makespan, yaitu jangka waktu penyelesaian seluruh job yang akan 

dijadwalkan yang merupakan jumlah dari seluruh proses. 
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𝑀𝑠=  ∑ 𝑡𝑖𝑛
𝑡=1       (9)  

c) Pemenuhan due date, merupakan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan 

batas waktu yang ditentukan oleh pelanggan dimana harus selalu dilakukan 

produsen untuk mempertahankan pelanggan. 

Keterangan :  𝑀𝑠  = makespan untuk n job dan penjadwalan s. 

𝑡𝑖    = waktu proses job i 

2.10 Penjadwalan Flowshop 

Sistem penjadwalan dalam flowshop adalah penjadwalan dari seluruh job 

dengan urutan proses sama dan masing-masing job menuju ke masing-masing 

mesin dalam waktu tertentu. Sistem ini dapat digambarkan seperti urutan linear 

pada mesin-mesin seperti pada lini perakitan. Setiap job diproses sesuai dengan 

urutan prosesnya dan dari suatu mesin ke mesin lainnya. Penjadwalan yang 

memiliki urutan yang sama atas penggunaan masing-masing mesin disebut dengan 

permutation schedule. Dalam kriteria pengukuran diperlukan penjadwalan yang 

terus berjalan tanpa adanya waktu menganggur. Perhitungan penjadwalan harus 

dipertimbangkan ketika diperoleh solusi yang optimal dengan meningkatkan 

jumlah job atau mesin.   

Tipe penjadwalan flowshop adalah pergerakan dari unit satu ke unit yang 

lain secara terus menerus dengan melewati workstation dan disusun berdasarkan 

produk yang di buat (Baker and Trietsch, 2009). Menurut Pinedo (2016) menjelaskan 

bahwa sistem produksi flowshop memiliki berbagai aturan yaitu:  

1. Flowshop  

Pada aliran proses ini job pada mesin ke n harus menunggu job terdahulu 

selesai di proses pada mesin berikutnya. Aliran pada proses ini hanya 

memiliki satu lini produksi.  

2. Flexsible flowshop  

tipe flow shop ini memiliki routing yang berbeda yang memungkinkan job 

yang datang untuk langsung masuk kedalam stasiun kerja, kecuali bila tetap 

harus diproses pada routing yang sama.  
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3. Hybrid flowshop 

Pada tipe flowshop ini job akan diproses secara bersamaan pada beberapa 

mesin pararel di minimal 1 stage atau tahap dari satu proses produksi 

2.11 Penjadwalan Hybrid Flowshop 

Tipe penjadwalan hybrid flowshop adalah generalisasi dari tipe flowshop 

yang pada dasanya semua job  akan diproses di tahapan proses yang sama dengan 

dengan beberapa mesin pararel di sebagian proses. Pada model penjadwalan hybrid 

flowshop setiap proses operasi memiliki beberapa mesin yang bekerja secara pararel 

(Marichelvam et al., 2014).  Adapun skema penjadwalan dengan alur proses hybrid 

flowshop dapat di lihat pada gambar 2.4. 

 

Gambr 2.8 skema hybrid flowshop8 

 Skenario pada gambar 2.8 adalah sebuah proses produksi dengan 4 

tahapan proses. Jumlah mesin pada tahap 1,2 dan 3 adalah satu, jumlah mesin 

pada tahap ke 2 adalah dua mesin. Proses produksi ditiap job akan melewati 

tahapan – tahapan yang sama.  
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2.12 Setup time 

Pada setiap industri manufaktur, sebelum melakukan proses produksi mesin 

akan membutuhkan proses setup. Setup time adalah rentang waktu yang dibutuhkan 

untuk menyiapkan mesin sebelum melakukan proses produksi. Menurut Cheng et al. 

(2000) setup time diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu : SIJST (Squence 

Independent Job Setup time), SDJST (Sequence Dependent Job Setup time), SFST 

(Sequence Family Setup time). SIJST adalah setup time yang memiliki sifat terpisah 

dari waktu proses dan urutan pekerjaannya. SDJST adalah setup time yang 

tergantung pada pengerjaan job lainnya, dengan kata lain setup time di mesin ke i 

belum bisa di lakukan jika proses pada mesin sebelumnya belum selesai. SISFT 

terdiri dari dua kelompok yaitu independent dan dependent, yang membedakan dari 

SDJST dan SIJST adalah jumlah family job yang akan di proses dalam proses 

produksi. 

2.13 Ready Time dan Completion Time  

Ready time adalah waktu job ke-i siap di proses pada mesin ke M. Ready time 

didapatkan dengan menambahkan waktu setup pada job ke-i pada mesin ke-M. 

Completion time adalah waktu selesai di proses job ke-i . 

Ready time  = Max (WmJiM + WsJiM, WslJiM-1)  (10) 

Waktu selesai  = Ready timejiM  + waktu prosesjiM                  (11) 

Keterangan : 

WmJiM  = waktu mulai job i pada mesin M 

WsJiM  = waktu setup job i pada mesin M 

WslJi-M-1  = waktu selesai job i-1 pada mesin M-1 

Ready timejiM = waktu job i siap diproses pada mesin M 

Waktu prosesjiM = waktu proses job i pada mesin M 

2.14 Algoritma DFFP 

Campbell et al. (1970) menggunakan beberapa aplikasi algoritma Johnson 

(1954) dua-mesin untuk mendapatkan jadwal optimal atau hampir optimal untuk 

masalah N/M/F/Cmax. Pada dasarnya, mereka menciptakan masalah penjadwalan 
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dua mesin tambahan P ≤ (M – 1), menggunakan algoritma Johnson dan mengambil 

yang terbaik dari hasil P jadwal sebagai solusi dari masalah asli. Proust et al. (1988) 

memperluas logika di atas untuk memecahkan masalah yang dipertimbangkan di 

sini dan menggambarkan algoritma DFFP. Dengan demikian, algoritma DFFP 

menciptakan masalah dua mesin bantu P ≤ (M – 1), memecahkan masing-

masingnya menggunakan algoritma Johnson dan memilih yang terbaik dari jadwal 

P yang dihasilkan sebagai solusi perkiraan untuk masalah asli. 

Langkah-langkah algoritma DFFP adalah sebagai berikut: 

Langkah 0 

Inisialisasi data. Tentukan jumlah total masalah dua mesin bantu yang 

diselesaikan dengan P ≤ (M – 1). Atur k = 1 dan lanjut ke langkah 1. 

Langkah 1 

Untuk setiap job i, hitung : 

A𝑘
𝑖   = ∑ tim −

k

m=1 
 S1,M −k +1 + Si1    (13) 

 

B𝑘
𝑖   = ∑ tim +

k

m=M−k+1 
 Ri,M  + Rik    (14) 

Langkah 2 

Selesaikan masalah dua mesin tambahan yang ditentukan oleh persamaan 7 

pada langkah 1 dengan menggunakan algoritma Johnson untuk kasus n/2/F/Cmax. 

Jadikan Sk sebagai jadwal yang diperoleh dan Cmax Sk (diperoleh dengan 

menggunakan data dari masalah asli) menjadi makespan-nya. Jika k < P, atur k = k 

+1 dan kembali ke langkah 1, jika tidak, masukkan langkah 3. 

Langkah 3 

Di antara jadwal P yang diperoleh di atas, pilih jadwal Sk dengan nilai 

terendah Cmax (Sk) sebagai solusi akhir. 

2.15 Penjadwalan urutan job dengan algoritma Pour 

Algortima heuristik Pour adalah algoritma heuristik yang digunakan untuk 

menyelesaikan penjadwalan flowshop dengan tujuan meminimalkan makespan 

berdasarkan pendekatan kombinasi. Hal ini dilakukan dengan cara mengganti setiap 



20 
 

job dengan job yang lainnya dalam urutan sampai ditemukan kombinasi urutan 

yang dapat memenuhi kriteria tujuan (Pour, 2001). Berikut langkah-langkah dalam 

melakukan pengurutan job dengan menggunakan algoritma heuristik Pour sebagai 

berikut : 

1. Memilih job secara acak sebagai urutan pertama sementara dalam urutan 

pengerjaan. 

2. Memilih waktu proses terkecil untuk masing-masing mesin. 

3. Melakukan penambahan waktu proses secara increasing time dari waktu 

proses terkecil hingga terbesar pada tiap mesin. 

4. Menghitung sum of completion time (Ci) untuk setiap job yang ada. 

5. Mengurutkan  Ci dengan aturan  increasing order untuk diletakkan pada 

urutan setelah job yang sudah dipilih untuk urutan pertama sementara. 

6. Setelah didapatkan urutan sementara, maka hitunglah total waktu 

penyelesaian seluruh job. 

7. Melakukan ulang langkah 1-6 untuk setiap  job yang ada sampai didapatkan  

makespan paling minimal, yang akan ditempatkan sebagai urutan pertama 

dari urutan  job. 

8. Melakukan ulang langkah 1-6 untuk mencari urutan job ke-2 sampai ke n 

dengan nilai makespan paling minimal. 

Contoh studi numerik pada kasus flowshop 3 mesin dan 3 job : 

Tabel 2.2 data contoh studi numerik2 

J/M M1 M2 M3 

J1 3 9 5 

J2 9 5 8 

J3 5 6 6 

1. Memilih job secara acak sebagai urutan pertama sementara dalam urutan 

pengerjaan. 

2. Lakukan langkah ke 2 sampai langkah ke 5 
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Tabel 2.3 perhitungan increasing time3 

J/M M1 M2 M3  ∑ 𝐶𝑖 

J1 - - - - 

J2 14 5 14 33 

J3 5 11 6 22 

 

 Dari hasil di atas, maka urutan job yang harus di kerjakan terlebih dahulu 

adalah : 

Tabel 2.4 jadwal urutan job 4 

J1 J3 J2 

 

3. Menghitung total waktu proses berdasarkan urutan sementara : 

Tabel 2.5 perhitungan total waktu proses5 

J/M M1 M2 M3 

J1 3 12 17 

J3 8 18 24 

J2 17 23 32 

 

4. Memilih job 2 dan 3 pada urutan pertama dan ulangi langkah 2 sampai 5 

dengan hasil sebagai berikut : 

Tabel 2.6 jadwal urutan job 2 dan 3 pada urutan pertama6 

urutan makespan 

J2 J1 J3 35 

J3 J1 J2 33 

 

Dari hasi perhitungan diatas urutan sementara pengerjaan job yang terpilih 

adalah J1-J3-J2 dengan nilai makespan 32 menit. 

5. Lakukan langkah 1 hingga terakhir untuk menentukan urutan job kedua dan 

ketiga dengan hasil urutan sebagai berikut : 
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Tabel 2.7 jadwal perhitungan makespan pada penetuan urutan job kedua dan ketiga7 

urutan makespan 

J1 J2 J3 31 

J1 J3 J2 32 
 

Uurutan pertama terpilih dengan J2 ditempatkan di posisi kedua dan J3 

diposisikan di tempat ketiga. Prosedur berhenti pada titik ini karena tidak 

ada lagi pekerjaan yang tersedia untuk dipertimbangkan. Maka, solusi 

pennjadwalan terbaik adalah J1-J2-J3 dengan makespan 31 menit. 

2.16 Penjdawalan Produksi Algoritma Usulan 

 Algoritma usulan adalah algoritma heuristik Pour yang telah dimodifikasi. 

Algoritm ini dimodifikasi untuk menyelesaikan kasus hybrid flowsop three 

stage dengan mempertimbangkan waktu setup. Langkah-lagkah pengerjaan 

algoritma usulan dapat dilihat dibawah ini : 

1. Memilih job secara acak sebagai urutan pertama sementara dalam urutan 

pengerjaan. 

2. Memilih waktu proses terkecil untuk masing-masing mesin. 

3. Melakukan penambahan waktu proses dan waktu setup kemudian 

menghitung waktu  increasing time dari total waktu terkecil hingga terbesar 

pada tiap mesin. 

4. Menghitung sum of completion time (Ci) untuk setiap job yang ada. 

5. Mengurutkan  Ci dengan aturan  increasing order untuk diletakkan pada 

urutan setelah job yang sudah dipilih untuk urutan pertama sementara. 

6. Setelah didapatkan urutan sementara, maka hitunglah total waktu 

penyelesaian seluruh job. 

7. Melakukan ulang langkah 1-6 untuk setiap  job yang ada sampai didapatkan  

makespan paling minimal, yang akan ditempatkan sebagai urutan pertama 

dari urutan  job. 

8. Melakukan ulang langkah 1-6 untuk mencari urutan job ke-2 sampai ke n 

dengan nilai makespan paling minimal. 
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2.17 Uji Performansi 

 Untuk mengetahui seberapa efektif algoritma usulan dalam penelitian ini, 

maka dilakukan uji performansi antara algoritma usulan dengan algoritma DFFP 

dan algoritma FCSC (First Come First Serve). Uji performansi ini dilakukan 

dengan membandingkan nilai makespan masing-masing algoritma. Maka dari itu, 

dilakukanlah studi numerik guna mendapatkan makespan ke-3 algoritma tersebut 

yang nantinya akan dibandingkan.  

 Setelah mendapatkan hasil makespan untuk masing-masing studi numerik 

yang dilakukan maka akan dilakukan uji performance dari algoritma usulan melalui 

perhitungan efficiency index (EI) dan relative error (RE) untuk mengetahui apakah 

algoritma usulan lebih baik dari algoritma lainnya. Jika EI < 1, maka algoritma yang 

diusulkan memiliki kinerja yang lebih baik daripada algoritma yang dibandingkan. 

Jika EI = 1, maka algoritma usulan dan algoritma yang dibandingkan memiliki 

kinerja yang sama. Dan jika EI > 1, maka algoritma yang dibandingkan memiliki 

kinerja yang lebih baik daripada algoritma yang diusulkan. Relative error (RE) 

dalam penelitian ini merupakan persentase dari selisih nilai makespan algoritma 

pembanding dengan algoritma usulan. Untuk menghitung relative error (RE), 

persamaan yang digunakan adalah persamaan 10. Ketentuan yang digunakan adalah 

apabila nilai relative error (RE) > 0 maka algoritma usulan dinyatakan lebih baik 

dari algoritma pembandingnya. Apabila nilai relative error (RE) < 0 maka 

algoritma pembandingnya dinyatakan lebih baik dari algoritma usulan. 

Efficiency index (EI) dan relative error (RE) ini dihitung dengan persamaan 

12 dan 13 berikut ini : 

EI =
𝑀𝑎𝑘𝑒𝑠𝑝𝑎𝑛 algoritma usulan

𝑀𝑎𝑘𝑒𝑠𝑝𝑎𝑛 algoritma awal
        (15) 

RE       =
𝑀𝑎𝑘𝑒𝑠𝑝𝑎𝑛 algoritma awal−𝑚𝑎𝑘𝑒𝑠𝑝𝑎𝑛 algoritma usulan

𝑀𝑎𝑘𝑒𝑠𝑝𝑎𝑛 algoritma usulan
 x 100%   (16) 

  

2.18 Literatur Review Jurnal-Jurnal Pendukung Penelitian 

Pada umumnya, literatur penjadwalan produksi mengasumsikan bahwa 

setup time dapat dianggap sebagian bagian dari waktu proses produksi. Maka, tidak 

perlu mempertimbangkan setup time dan processing time sebagai bagian yang 
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terpisah. Meskipun hal ini dapat memudahkan analisa, namun dapat menurunkan 

kualitas solusi dari penjadwalan produksi. Oleh sebab itu, dalam penelitian tugas 

akhir ini penulis akan mempertimbangkan waktu setup dan waktu proses agar dapat 

menghasilkan hasil yang lebih optimal. Berikut beberapa penelitian terdahulu 

mengenai penjadwalan produksi dengan mempertimbangkan setup time dan 

penggunaan algoritma heuristik Pour : 

 Gupta and Tunc (1994) telah membahas tentang penjadwalan hybrid flowshop 

two-stage dengan tambahan waktu setup untuk mengoptimalkan nilai makespan. 

Lin and Liao (2003) mengembangkan algoritma heuristik dengan membandingkan 

tiga inisial urutan awal  yaitu TST(total setup time), LPT(longest processing time), 

dan pengurutan berdasarkan aturan algoritma Gupta pada kasus hybrid flowshop 

two-machine untuk meminimasi makespan. Ebrahimi et al. (2014) menggunakan 

algortima genetika untuk meminimasi makespan permasalahan hybrid flowshop 

dengan dependent setup time dan due date yang tidak pasti. 

 Gupta et al. (1997) telah membahas tentang penjadwalan flowshop dengan 

tambahan setup time dan removal time untuk minimasi makespan. Aldowaisan 

(2001) mengembangkan algoritma Branch and Bound dalam melakukna pengurutan 

job pada kasus two-machine flowshop dimana waktu setup di anggap terpisah dari 

urutan independen untuk meminimasi total flowtime. Allahverdi and Al-Anzi (2006) 

telah membahas algoritma branch and bound untuk masalah penjadwalan flowshop 

tiga mesin untuk meminimalkan makespan dengan setup time yang terpisah. Ruiz 

and Stützle (2008) telah menggunakan algoritma heuristik IG (Iterated Greedy) 

untuk meminimasi makespan dan tardiness pada kasus flowshop dengan dependent 

setup time. 

 Pour (2001) telah melakukan penjadwalan produksi dengan algortima 

heuristik Pour pada proses produksi flowshop untuk meminimasi makespan. 

Soetanto et al. (2005) telah melakukan perbandingan penjadwalan produksi dengan 

menggunakan algoritma heuristik Pour dan algoritma optimasi Mixed Integer 

Programing untuk meminimasi makespan dimana hasil dari algoritma heuristik 

Pour lebih baik. SULAKSMI et al. (2014) juga telah melakukan penjadwalan 
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produksi dengan menggunakan algoritma heuristik Pour pada industri manufaktur 

konveksi dimana hasil makespan dari algoritma heuristik Pour lebih baik di 

bandingkan dengan algoritma yang digunakan oleh perusahaan.  Untuk dapat 

memperjelas ringkasan literatur review dapat di lihat pada tabel 2.7. 

Tabel 2.8 Literatur Review Jurnal Pendukung8 

Nama 

Penulis 

Tahun Judul Jurnal Jenis 

Lingkungan 

Manufaktur 

Metode Performansi Setup 

time 

Hybrid Flowshop 

Gupta & 

Tunc 

1994 Scheduling a two-

stage hybrid 

flowshop with 

separable setup and 

removal times.  

hybrid 

flowshop 

two-stage 

Gupta Makespan Yes 

Lin & Liao 2003 A case study in a 

two-stage hybrid 

flow shop with setup 

time and dedicated 

machines.  

Hybrid 

flowshop 

TST & 

LPT 

Makespan Yes 

Ebrahimi, 

Ghomi  

& Karim 

2014 Hybrid flow shop 

scheduling with 

sequence dependent 

family setup time and 

uncertain due dates.  

Hybrid 

flowshop 

GA Makespan Yes 

Flowshop 

Aldowaisan 2001 A heuristic and 

dominance for no 

wait flowshop with 

set-up.  

flowshop B&B Total flowtime Yes 

Allahverdi 

& Al-Anzi 

2006 A branch-and-bound 

algorithm for three-

machine flowshop 

scheduling problem 

to minimize total 

Flowshop B&B Makespan Yes 
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completion time with 

separate setup times. 

Ruiz 

& Stützle 

2008 An iterated greedy 

heuristic for the 

sequence dependent 

setup times flowshop 

problem with 

makespan and 

weighted tardiness 

objectives.  

Flowshop IG Makespan 

& Tardiness 

Yes 

Algoritma Heuristik Pour 

Pour 2001 A new heuristic for 

the n-job, m-

machine flow-shop 

problem.  

flowshop Pour Makespan No 

Soetanto et 

al 

2005 Studi Perbandingan 

Performance 

Algoritma Heuristik 

Pour terhadap Mixed 

Integer Programming 

dalam Menyelesaikan 

Penjadwalan Flowshop 

Flowshop Pour Makespan No 

Sulaksmi et 

al 

2014 Penjadwalan Produksi 

Dengan Algoritma 

Heuristik Pour (Studi 

Kasus: Konveksi One 

Way–Malang) 

Flowshop Pour Makespan No 


