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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Penjadwalan 

 Penjadwalan merupakan proses perencanaan pengalokasian sumber daya 

dalam mengerjakan aktifitas job pada suatu waktu tertentu, yang kemudian akan 

dilakukan pengurutan kerja pada setiap pusat pemrosesan sehingga dicapai 

optimalitas dalam pengerjaannya. Berikut adalah pengertian penjadwalan menurut 

beberapa para ahli : 

a) Menurut Baker and Trietsch (2013), Penjadwalan merupakan 

pengurutan pembuatan atau pengerjaan produk secara menyeluruh yang 

dialokasikan untuk dikerjakan pada beberapa mesin dalam jangka 

waktu tertentu. 

b) Menurut Pinedo (2016), Penjadwalan  adalah suatu fungsi dalam 

pengambilan keputusan yang biasa digunakan oleh perusahaan 

manufaktur atau jasa. Yang berkaitan dengan alokasi sumber daya 

untuk mengerjakan job selama waktu tertentu yang memiliki tujuan 

pengoptimalan. 

c) Menurut Ginting (2009), Penjadwalan adalah pengurutan pembuatan 

atau pengerjaan produk secara menyeluruh yang dikerjakan pada 

beberapa buah mesin.  

Penjadwalan melibatkan elemen dasar yaitu job atau operasi. Disetiap 

operasi dibutuhkan alokasi tenaga operator, mesin peralatan produksi, dan dari 

aspek lainnya. Sehingga fungsi penjadwalan produksi akan sangat membantu untuk 

pengambilan keputusan dalam proses kelangsungan produksi agar lebih efisien. 

2.2 Tujuan Penjadwalan 

 Tujuan penjadwalan adalah mengurangi waktu keterlambatan dari batas 

waktu yang ditentukan agar dapat memenuhi batas waktu yang telah disetujui 

dengan konsumen, penjadwalan juga dapat meningkatkan produktifitas mesin dan 
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mengurangi waktu menganggur. Produktifitas mesin meningkat maka waktu 

menganggur berkurang, maka secara tidak langsung perusahaan dapat mengurangi 

biaya produksi. Semakin baik suatu penjadwalan semakin menguntungkan juga 

bagi perusahaan dan bisa menjadi acuan untuk meningkatkan keuntungan dan 

strategi bagi perusahaan dalam pemuasan pelanggan. Beberapa tujuan yang ingin 

dicapai dengan dilaksanakannya penjadwalan adalah sebagai berikut (Baker & 

Trietsch, 2009).  

1. Meningkatkan produktifitas mesin, yaitu dengan mengurangi waktu mesin 

menganggur. 

2. Mengurangi persediaan barang setengah jadi dengan mengurangi jumlah rata-

rata job yang menunggu antrian suatu mesin karena mesin tersebut sibuk. 

Pengurangan persediaan barang (work in process inventory) berdampak pada 

pengurangan biaya penyimpanannya. 

3. Mengurangi keterlambatan karena telah melampaui batas waktu dengan cara, 

a) Mengurangi maksimum keterlambatan, 

b) Mengurangi jumlah job yang terlambat. 

4. Meminimasi ongkos produksi.  

Ongkos yang dapat dihemat dengan adanya penjadwalan adalah : 

a) Biaya Lembur, dapat dicegah karena dengan penjadwalan yang baik job 

dapat diselesaikan dalam waktu kerja normal, tetapi tidak melanggar due 

date. 

b) Biaya penalty keterlambatan. 

c) Biaya work in process, dan biaya penyimpanan lainnya.  

5. Pemenuhan batas waktu yang telah ditentukan (due date), karena dalam 

kenyataan jika terjadi keterlambatan pemenuhan due date dapat dikenakan 

suatu denda (penalty). 

2.3 Jenis – Jenis Aliran Proses Produksi 

 Berikut Jenis-jenis aliran produksi atau skema dimana proses berjalannya 

aliran dapat diklasifikasikan beberapa tipe. Adapun jenis-jenis aliran produksi 

menurut (Baker and Trietsch, 2013), yang secara umum dimiliki banyak perusahaan 

yaitu : 
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1. Aliran Proses Flowshop 

Suatu aliran proses yang memiliki lantai produksi dengan urutan yang sama dari 

bahan awal atau bahan mentah menjadi suatu produk yang laku jual atau produk 

jadi. Dalam produksi tipe aliran ini jika produk sudah dikerjakan dimesin yang telah 

dilalui maka tidak bisa diproses kembali pada mesin sebelumnya. Berikut adalah 

tipe aliran Flowshop : 

A. Pure Flow Shop 

Yaitu  flow shop yang memiliki jalur produksi yang sama untuk semua job. Pure 

Flow shop dijadwalkan setiap job harus diproses pada Mk  sebelum Mi.  Itu sama 

untuk semua job. Dengan kata lain urutan proses untuk tiap-tiap job pada mesin 

adalah identik (sama). 

Mesin 1 Mesin 2 Mesin 3 Mesin n...

Input

Output

Gambar 2.1 Pola Aliran Pure Flowshop1 

Sumber : Baker (1974) 

 

B. General Flow shop 

Pola aliran proses tidak identik, aliran proses ini operasinya tidak selalu 

membutuhkan mesin yang berdekatan dan awal serta akhir operasi tidak selalu 

dimesin awal dan mesin akhir, sehingga tidak semua job yang datang dikerjakan 

disemua mesin karena mungkin saja suatu proses ada yang dilewati. 

Mesin 1 Mesin 2 Mesin 3

Output Output Output

Input Input Input

... Mesin n

Output

Input

...

Gambar 2.2 Pola Aliran General Flowshop2 

Sumber : Baker (1974) 
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Dalam General Flow Shop dibagi menjadi 3 katagori yaitu : 

a) Skip Flow Shop  

Aliran pekerjaan pada jenis aliran proses ini cenderung melalui urutan 

proses yang sama, tetapi ada beberapa pekerjaan yang tidak diproses pada 

mesin-mesin tertentu. Lebih jelasnya dapat di lihat pada Gambar 2.3. 

M1 M2 M3 M4 M5

J1

J2

J3

J1

J2

J3

Gambar 2.3. Pola Aliran Proses Skip Flowshop3 

Sumber : Baker (1974) 

b) Reentrant flow Shop 

Yakni aliran proses dimana terdapat penggunaan satu atau beberapa mesin 

lebih dari sekali dalam membuat produk dimaksud. Lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Gambar 2.4. 

M1 M2 M3 M4 M5

Gambar 2.4. Pola Aliran Proses Reentrant Flowshop4 

Sumber : Baker (1974) 

c) Compound Flow Shop 

Yakni aliran proses yang memuat kelompok jenis mesin pada setiap tahap 

prosesnya. Kelompok mesin biasanya berupa mesin mesin paralel seperti 

terli 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 Aliram Proses Compound Flowshop5 

Sumber : Baker (1974) 
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2. Aliran Proses Jobshop 

Aliran Proses jobshop merupakan proses transformasi dimana produk dibuat atas 

dasar pesanan dalam jumlah waktu tertentu. Setiap order dapat mempunyai urutan 

dari jumlah lot atau batch atau mesin yang berbeda. Dalam lantai produksi stasiun 

kerja dan departemen dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Karena setiap order 

dapat mempunyai urutan dari jumlah lot atau batch atau mesin yang berbeda, maka 

memungkinkan setiap stasiun kerja memproses beberapa item yang berbeda. 

Artinya bahwa job diperbolehkan untuk diproses lebih dari satu kali pada mesin 

yang sama. Jika setiap mesin hanya dilalui satu kali, disebut aliran jobshop murni 

sebaliknya disebut jobshop umum. 

2.4 Klasifikasi Penjadwalan 

Klasifikasi penjadwalan menurut Pinedo (2016), terbagi menjadi : 

a) Penjadwalan mesin tunggal (single machine) 

Penjadwalan mesin tunggal merupakan masalah penjadwalan yang memiliki 

sebuah mesin tunggal dan semua waktu pemrosesan bersifat deterministik. 

Hasil yang dapat diperoleh dari penelitian model mesin tunggal tidak hanya 

memberikan wawasan pada lingkungan mesin tunggal, namun juga 

menjadikan dasar pemikiran untuk heuristik pada lingkungan mesin yang lebih 

rumit. Faktanya, masalah penjadwalan di lingkungan mesin yang lebih rumit 

sering didekomposisi menjadi subproblem yang berhubungan dengan mesin 

tunggal. 

 

b) Penjadwalan paralel  

Penjadwalan paralel dibagi menjadi : 

1. Penjadwalan N job pada mesin parallel identik (identical machine parallel) 

prinsip dalam penjadwalan paralel identik adalah pengalokasian beban ke 

mesin yang lebih dahulu kosong/idle. 

2. Penjadwalan N job pada mesin paralel non identic, dimana setiap mesin 

mempunyai fungsi yang sama namun waktu proses berbeda. Flow time 

tidak bisa dievaluasi langsung dari waktu proses. Tidak selalu alternatif 
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waktu terpendek dari setiap job akan menjadi keputusan alokasi pada 

mesin. 

3. Penjadwalan N job pada mesin paralel unrelated perluasan dari paralel non 

identic. Terdapat m mesin paralel, dimana mesin i untuk memproses job j 

maka kecepatan mesin adalah vij. 

c) Penjadwalan Flow Shop dan Flexible Flowshop, terdapat m mesin serial 

dimana masing-masing job harus diproses di setiap mesin. Semua job harus 

mengikuti rute yang sama. Setelah proses selesai di satu mesin maka akan 

dilanjutkan proses pada mesin selanjutnya. 

d) Penjadwalan Job Shop dan Flexible Job Shop, terdapat m mesin dimana setiap 

job memiliki rute produksi yang harus diikuti. Job dapat diproses lebih dari 

satu kali pada mesin yang sama. Kondisi ini yang sering disebut dengan 

recirculation. Flexible Job Shop adalah perluasan dari job shop dan mesin 

paralel. Pada kasus ini terdapat m mesin seri dengan c stasiun kerja dengan 

sejumlah mesin identik untuk setiap stasiun kerja. 

e) Penjadwalan Open Shop diterapkan untuk kasus m mesin dimana setiap job 

harus diproses lagi untuk setiap mesin. Akan tetapi waktu proses dapat bernilai 

nol. Tidak ada batasan urutan produksi untuk setiap job, setiap job memiliki 

urutan proses yang berbeda pula. 

2.5 Penjadwalan Flowshop 

Penjadwalan flow shop menurut Ginting (2009) merupakan suatu 

pergerakan unit -unit yang terus - menerus melalui suatu serangkaian stasiun - 

stasiun kerja yang disusun berdasarkan produk. Susunan suatu proses produksi type 

flowshop dapat diterapkan dengan tepat untuk produk - produk dengan desain yang 

stabil dan diproduksi secara banyak. Sistem penjadwalan dalam flowshop adalah 

penjadwalan dari seluruh  job dengan urutan proses sama dan masing-masing job 

menuju ke masing-masing mesin dalam waktu tetentu. Sistem dapat digambarkan 

seperti urutan linear disetiap mesin seperti pada lini perakitan. Setiap job diproses 

sesuai dengan urutan prosesnya dan dari suatu mesin ke mesin lainnya. Dalam 

kriteria pengukuran diperlukan penjadwalan yang terus berjalan tanpa adanya 
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waktu menganggur. Perhitungan penjadwalan harus dipertimbangkan ketika 

didapatkan solusi yang optimal dengan meningkatkan jumlah job atau mesin. 

2.6 Klasifikasi Kondisi Penjadwalan 

  Penjadwalan produksi dapat diklasifikasikan dari perbedaan kondisi yang 

mendasarinya, klasifikasi penjadwalan yang sering terjadi dalam proses produksi 

menurut Baker & Trietsch (2009) adalah sebagai berikut : 

1. Berdasarkan pola kedatangan job. 

a) Statik, pengurutan job terbatas pada pemesanan yang masuk. Job yang baru 

tidak berpengaruh pada pengurutan job yang sudah dibuat. 

b) Dinamik, pengurutan job selalu diupdate jika ada job baru yang masuk. 

2. Berdasarkan waktu proses 

a) Deterministik, waktu proses yang diterima sudah diketahui dengan pasti. 

b) Stokastik, waktu proses yang diterima belum pasti, sehingga perlu 

diperkirakan dengan distribusi probabilitas. 

2.7 Kendala Penjadwalan Pada  Pengurutan Job 

  Pelaksanaannya, penjadwalan produksi ditingkat lantai produksi (shop 

floor) dapat mengalami masalah dan hambatan. Menurut Pinedo (2016) masalah 

dan hambatan pada lantai produksi : 

1. Mesin Rusak 

 Pada saat mesin rusak (breakdown), maka setiap operasi yang akan 

menggunakan mesin tersebut tidak dapat dikerjakan dan harus menunggu 

sampai mesin selesai diperbaiki. Hal ini mengakibatkan terhentinya proses 

produksi dan penjadwalan urutan job semula menjadi tidak terpenuhi. Maka 

perlu dilakukan penyesuaian pada jadwal semula sehingga diperoleh jadwal 

produksi yang feasible. Penjadwalan ulang dikenal dengan istilah rescheduling. 

Informasi yang diperlukan adalah jenis mesin yang rusak, waktu terjadinya 

kerusakan dan waktu yang dibutuhkan untuk perbaikan kerusakan mesin. 

Prinsip yang digunakan untuk pengembangan algoritma penjadwalan ulang 

untuk gangguan mesin rusak, adalah : 
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a. Rescheduling dilakukan dari titik waktu terjadinya gangguan mesin. 

b. Rescheduling dilakukan untuk setiap operasi yang belum dikerjakan. 

c. Setiap operasi yang telah selesai dikerjakan sebelum titik waktu terjadinya 

gangguan tidak diperhatikan lagi. 

d. Operasi yang sedang dikerjakan pada saat terjadi gangguan tidak mengalami 

perubahan. 

e. Setelah mesin yang rusak diidentifikasi, penjadwalan ulang dilakukan 

dengan mengundurkan waktu operasi sesuai dengan lama waktu perbaikan 

mesin. 

2. Penambahan pesanan baru 

 Pada saat produksi sedang dilakukan, ada kemungkinan bahwa terjadi 

penambahan pesanan baru. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan penjadwalan 

yang belum memperhitungkan pesanan baru tersebut akan mengalami 

gangguan. Oleh karena itu, diperlukan penjadwalan ulang dengan 

mempertimbangkan pesanan baru, sehingga produksi akan tetap berada pada 

kondisi yang optimal serta lantai produksi (shop floor) dapat segera 

menyesuaikan diri dengan penjadwalan baru. Informasi yang diperlukan dari 

adanya pesanan baru adalah jenis produk yang dipesan, routing job (rute proses 

produksi), jumlah pesanan dan due date yang diminta customer.  

Prinsip yang telah dikembangkan untuk algoritma penjadwalan ulang untuk 

kasus masuknya pesanan baru ialah : 

a. Rescheduling dilakukan dari titik waktu terjadinya gangguan. 

b. Rescheduling dilakukan untuk operasi-operasi yang belum dikerjakan. 

c. Operasi yang sedang dikerjakan pada saat terjadi gangguan tidak mengalami 

perubahan. 

d. Setiap operasi yang telah selesai dikerjakan sebelum titik waktu terjadinya 

gangguan tidak diperhatikan lagi. 

3. Perubahan prioritas 

 Perubahan prioritas pembuatan produk akan mempengaruhi penjadwalan 

yang telah dilakukan. Prinsip yang telah dikembangkan pada algoritma 
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penjadwalan ulang untuk gangguan ini sama dengan prinsip yang digunakan 

untuk kasus adanya pesanan baru. 

4. Adanya pengulangan operasi pada produk tertentu 

 Pengulangan operasi pada produk tertentu dilakukan jika terdapat produk 

yang dinyatakan cacat, sehingga menyebabkan produk tersebut harus diproses 

ulang untuk memenuhi spesifikasi yang diinginkan. Akibat dari pengulangan 

proses tersebut maka waktu operasi produk tersebut bertambah dan proses 

produksi dari produk lain tertunda. Untuk itu dibutuhkan penjadwalan ulang 

mesin dengan data tambahan seperti jenis produk yang akan diulang, operasi 

proses produksi yang diulang dan mesin yang digunakan dalam proses 

pengulangan tersebut. 

5. Perubahan due date  

 Produk yang mengalami perubahan due date akan menyebabkan perubahan 

pada jadwal produksi semula. Perubahan due date ada dua macam yaitu due 

date semakin maju atau due date semakin mundur. Penjadwalan produksi 

dengan due date yang semakin mundur tidak akan mengubah penjadwalan 

urutan job dan tidak akan mengakibatkan perubahan pada performansi 

penjadwalan semula. Akan tetapi, perubahan due date yang semakin maju akan 

mengubah penjadwalan urutan job awal agar kriteria performansi yang dipilih 

dapat tetap dipertahankan dengan adanya perubahan due date tersebut. 

2.8 Istilah dalam Penjadwalan 

  Dalam pembahasan masalah penjadwalan sering dijumpai beberapa istilah 

yang umum digunakan, antara lain: 

a. Processing Time / waktu proses (Pi) 

Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan operasi atau proses dari job ke- i, 

waktu proses ini telah mencakup waktu untuk persiapan dan pengaturan proses. 

b. Due Date (di) 

Batas akhir waktu job ke-i boleh diselesaikan. Lewat dari batas ini suatu job 

dikatakan tardy. 
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c. Completion Time / waktu penyelesaian (Ci) 

Rentang waktu sejak job pertama dimulai (t= 0) hingga job ke-i diselesaikan. 

d. Lateness (Li) 

Besar waktu keterlambatan job terhadap batas waktu penyelesaian job yang 

telah ditentukan. 

Li = Ci – di  (1) 

Li = Lateness 

Ci = waktu penyelesaian 

di= Due Date 

e. Tardiness (Ti) 

Keterlambatan penyelesaian suatu job dari saat due date. 

 i
ni

i LMaxT ,0
1 



                 

(2) 

f. Earliness 

Saat penyelesaian terlalu dini (sebelum due date ), earliness juga disebut 

lateness negative. 

  0,ii LMinE                       (3) 

g. Slack (Si) 

Waktu sisa yang tersedia bagi suatu job  

Si = di – ti   (4) 

di = Due Date 

ti = Tardiness 

h. Makespan (M) 

Jangka waktu penyelesaian seluruh job yang merupakan jumlah dari seluruh 

waktu proses. 
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i. Flow Time (Fi) 

Routing waktu mulai dari job ke-i siap untuk dikerjakan hingga job selesai. 

j. Ready Time (Ri) Saat job ke-i dapat dikerjakan (siap dijadwalkan). 

2.9 Prioritas Dispatching Rules 

Penjadwalan flow shop dapat diselesaikan dengan menggunakan metode-

metode heuristic Baker & Trietsch (2009). Dispatching rule atau sering diistilahkan 

scheduling in advance merupakan teknik heuristic yang sering digunakan dalam 

penjadwalan. Beberapa metode dispatching rule adalah : 

1. First Come First Serve (FCFS) 

Menurut aturan ini, pengurutan penjadwalan dilakukan berdasarkan waktu 

kedatangan job atau pesanan pelanggan. Jadi job yang pertama kali datang, akan 

dikerjakan terlebih dahulu dan seterusnya untuk seluruh job berikutnya. 

2. Earliest Due Date (EDD) 

Menurut aturan ini, pengurutan penjadwalan dilakukan berdasarkan pada 

due date setiap job. Aturan ini mengabaikan waktu kedatangan dan total waktu 

proses setiap setiap job. Artinya job yang memiliki due date yang paling awal 

diantara job-job lainnya dipilih sebagai job yang memiliki prioritas paling tinggi 

untuk diproses pada sebuah mesin. Aturan ini cenderung digunakan untuk 

meminimalkan maximum lateness pada job-job yang ada dalam antrian. 

3. Longest Processing Time (LPT) 

Proses pada waktu operasi yang paling panjang akan dijadwalkan terlebih 

dahulu. Aturan ini juga sangat sederhana yaitu dengan cara mengurutkan job 

dari yang mempunyai waktu proses terbesar hingga yang terkecil 

(t1≥t2≥…≥tn). Setelah itu penjadwalan dilakukan berdasarkan urutan tersebut. 

4. Shortest Processing Time (SPT) 

Menurut aturan ini, pengurutan job 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. 
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2.10 Ukuran Performansi Penjadwalan  

Ukuran performansi merupakan tujuan dari penjadwalan akan hasil yang 

diinginkan Baker & Trietsch (2009). Adapun kriteria penjadwalan urutan job adalah 

sebagai berikut : 

1. Kriteria performansi penjadwalan berdasarkan atribut job. 

a) Flow time (Fi), adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu job dari saat job 

tersebut masuk ke dalam suatu tahap proses sampai job yang bersangkutan 

selesai dikerjakan. 

        𝑭𝒊 = 𝒕𝒋 + 𝒘𝒋          (5)  

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

mulai dari saat tersedianya job (t = 0) sampai pada job tersebut selesai 

dikerjakan. Atau menunjukkan rentang waktu sejak job pertama mulai 

dikerjakan sampai proses tersebut selesai dimana : 

       𝐶𝑖 = 𝐹𝑖 + 𝑟𝑗  (6) 

c) Mean flow time merupakan rata-rata semua waktu job untuk melewati 

seluruh rangkaian proses produksi, dimana : 

      𝐹𝑗 =  
1

𝑛
 ∑ 𝐹𝑖𝑛

𝑗=1   (7) 

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

time, hanya saja mempertimbangkan prioritas pengerjaan setiap job, dimana 

dalam perhitungan sebagai berikut : 

     𝐹𝑤 =
1

𝑛
 ∑ 𝐹𝑗𝑛

𝑗=1              (8) 

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

penyelesaian seluruh job yang dijadwalkan terhadap batas waktu 

penyelesaian job tersebut, dimana Lmax = max {I}. 

f) Tardiness, yaitu ukuran keterlambatan yang bernilai positif jika job dapat 

diselesaikan lebih cepat dari dari due date-nya job tersebut akan memiliki 

keterlambatan negatif. 

𝑇𝑖 = 𝑚𝑎𝑥 (0, 𝐿𝑖)  (9) 
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g) Total tardiness, yaitu total keterlambatan setiap job dapat dihitung sebagai 

berikut : 

𝑇 =  ∑ 𝑇𝑖𝑛
𝑖=1     (10) 

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

dijadwalkan dan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

         𝑇 =  
1

𝑛
 ∑ 𝑇𝑖𝑛

𝑖=1   (11) 

Keterangan :  𝒕𝒋 = Processing Time 

                    𝑤𝑗 = Waktu job menunggu 

     𝑟𝑗 = Ready time 

     𝐹𝑖 = Flow Time 

𝐹𝑗 = 𝑀𝑒𝑎𝑛 𝐹𝑙𝑜𝑤 𝑇𝑖𝑚𝑒 

     𝐹𝑤 = 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 rentan waktu untuk menyelesaikan seluruh job pada semua 

mesin. 

U =  
∑ (𝑈𝑗)𝑛

𝑗=1

𝑚
  dimana 𝑈𝑚 =  

∑ (𝑇𝑖)𝑛
𝑗=1

𝐹𝑚𝑎𝑥
  (12) 

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

dijadwalkan yang merupakan jumlah dari seluruh proses. 

𝑀𝑠=  ∑ 𝑡𝑖𝑛
𝑡=1       (13) 

c) Pemenuhan due date, merupakan penyelesaian job sesuai dengan batas 

waktu yang ditentukan oleh pelanggan dimana harus selalu dilakukan 

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

𝑡𝑖    = waktu proses job i 

2.11 Gantt Chart 

 Menurut Heizer and Render (2005) Gantt Chart merupakan diagram 

perencanaan yang digunakan untuk penjadwalan sumber daya dan alokasi waktu. 

Gantt Chart adalah contoh teknik non-matematis yang banyak digunakan dan 

sangat populer di kalangan para manajer karena sederhana dan mudah dibaca. Gantt 

Chart dapat membantu penggunanya untuk memastikan bahwa,  

a) Semua kegiatan telah direncanakan  

b) Urutan kinerja telah diperhitungkan 

c) Perkiraan waktu kegiatan telah tercatat 

d) Keseluruhan waktu proyek telah dibuat  

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 yang rumit. 

Gantt Chart tidak bisa secara eksplisit menunjukkan keterkaitan antara 

aktivitas dan bagaimana satu aktivitas berakibat pada aktivitas lain bila waktunya 

terlambat atau dipercepat, sehingga perlu dilakukan modifikasi terhadap Gantt 

Chart. Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada pada Gantt Chart maka 

dikembangkan sebuah teknik baru yaitu jaringan (network). Berikut merupakan 

contoh pengerjaan produk di suatu perusahaan manufaktur : 

 

 

Gambar 2.1 Gantt Chart6 
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Kelebihan penggunaan Gantt Chart, diantaranya : 

1. Dapat menunjukkan waktu, kegiatan dan urusan kegiatan. 

2. Jika jumlah kegiatan tidak terlalu banyak atau hanya sekedar jadwal induk, 

maka metode Gantt Chart menjadi pilihan pertama dalam proses perencanaan 

dan pengendalian kegiatan, karena mudah dipahami oleh semua lapisan 

pelaksana proyek. 

Dari kelebihan diatas Gantt Chart juga memiliki kelemahan, antara lain  

1. Tidak memperhatikan saling ketergantungan dan hubungan antar kegiatan 

sehingga sulit diantisipasi jika terjadi keterlambatan suatu kegiatan terhadap 

keseluruhan proyek. 

2. Tidak mudah dilakukan perbaikan dan pembaharuan (updating) disebabkan 

Gantt Chart baru harus dibuat kembali (tidak efisien), padahal pembuatan ulang 

akan memakan waktu dan jika tidak dilakukan segera maka peta tersebut akan  

menurun daya gunanya. 

Untuk proyek yang berukuran sedang dan besar serta kompleks, maka Gantt 

Chart tidak mampu menyajikan jadwal secara sistematis dan mengalami kesulitan 

dalam menentukan keterkaitan antar kegiatan 

2.12  Cross Entropy 

Metode Cross Entropy (CE) memiliki tujuan untuk menghasilkan urutan kearah 

solusi yang optimal dari hasil iterasi. Metode CE Awalnya diterapkan untuk 

simulasi kejadian langka (rare-event), lalu dikembangkan untuk beberapa kasus 

seperti optimasi kombinatorial, optimasi kontinyu, machine leaarning, dan 

beberapa kasus lain (Santosa et al., 2011). Metode CE termasuk dalam keluarga 

teknik Monte Carlo yang bisa digunakan untuk menyelesaikan kasus estimasi 

maupun optimasi. Cara kerja dari algoritma CE adalah bagaimana mengambil 

sampel random untuk mendapatkan urutan dari solusi yang bagus. Dengan 

distribusi ini akan di-generate kandidat solusi baru. Distribusi ini akan terus di-

update berdasarkan kandidat solusi yang lebih baik. Algoritma akan terus 

mengulang skenario yang sama hingga distribusi sampel mengarah pada area solusi 

optimal. (Nurkhalida and Santosa, 2012) 
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Metode CE melibatkan prosedur iterasi, dimana tiap iterasi dapat dipecah 

menjadi dua fase: 

1. Melakukan pembangkitan sampel random(x) dengan menggunakan 

mekanisme atau distribusi tertentu.  

2. Memperbaharui parameter (ν) dari mekanisme random berdasarkan data 

sampel elite untuk menghasilkan sampel yang lebih baik pada iterasi 

berikutnya. 

Sampel elite adalah berapa persen dari sampel yang kita pilih untuk 

memperbaiki atau mengupdate parameter ν yang digunakan. Proses tersebut secara 

matematis dapat ditulis sebagai berikut (De Boer et al., 2005) 

1. Tentukan nilai N, yaitu banyaknya sampel, ν0, ρ dan α.  

2. Bangkitkan sampel sebanyak N dengan mekanisme tertentu, memanfaatkan 

parameter ν0. 

3.  Evaluasi sampel ini dengan memasukkan ke dalam fungsi tujuan. Lalu 

urutkan nilai fungsi tujuan. Ini dilakukan dengan cara memasukan nilai x 

yang dibangkitkan ke dalam fungsi tujuan f (x). Jika ada N sampel maka 

didapatkan sebanyak N nilai f. Lalu kita urutkan nilai f ini dari yang terbesar 

ke yang terkecil (untuk kasus maksimasi lakukan sebaliknya). Pilih 1 − ρ 

persentil dari N sampel x yang menghasilkan nilai f terkecil. Ini bisa 

dijelaskan, misalnya N =10, ρ =0.1, maka 1 − 0.1=0.9 persentil dari 10 

sampel adalah titik sampel ke 9 dan ke 10 setelah nilai f diurutkan. Kedua 

sampel ini yang disebut sampel elite. Ingat bahwa yang kita perlukan adalah 

nilai x-nya bukan nilai f-nya. Nilai f digunakan untuk mencari nilai x mana 

yang memberikan f terkecil. Sejumlah nilai x terbaik ini gunakan untuk 

mengupdate parameter ν.  

4. Memperbaharui γt secara adaptif.  

Untuk ν yang sudah diupdate, gunakan untuk membangkitkan nilai x yang 

baru. Kemudian masukkan ke dalam γt dan νt−1 yang telah ditetapkan. 

Update parameter vektor v bisa dilakukan dengan rumus sebagai berikut: 

                1
ˆ)1(ˆˆ
 ttt vvv                .......(2.3)   
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Untuk memperbaiki performansi generasi dari v𝑡, diperkenalkan 

parameter smoothing.Parameter smoothing (α) Nilai nya berkisar antara 0 1  . 

Kecenderungan Cross Entropy apabila terdapat dua atau lebih solusi optimal akan 

berfluktuasi antara solusi sebelum fokus pada satu titik solusi.  Penggunaan α yang 

tepat diharapkan dapat membantu algoritma Cross Entropy agar lebih cepat 

mencapai konvergensi pada solusi optimal. Penggunaan α tampak dalam persamaan 

berikut:     

Algoritma utama CE untuk optimasi 

1. Tentukan parameter awal ν = u, α dan ρ.Tetapkaniterasi it = 1.  

2. Bangkitkan sampel random X1,...,XN dari fungsi probabilitas distribusi 

tertentu f (−; u) dan pilih sampel (1−ρ) quantile dari performansi setelah 

diurutkan.  

3. Gunakan sampel yang sama untuk memperbarui nilai parameter  

4. Aplikasikan persamaan 2.3.  untuk memuluskan vektor ν = u.Kembali ke 

langkah 2 dengan nilai parameter yang baru, tetapkan it = it +1.  

5. Jika stopping criteria sudah dipenuhi, berhenti. 

Perlu dicatat bahwa stopping criteria, vektor solusi awal, ukuran sampel N dan 

nilai ρ harus dinyatakan secara spesifik dari awal iterasi. Parameter ν di-update 

hanya berdasarkan sejumlah (1 − ρ) sampel terbaik. Sampel yang digunakan untuk 

mengupdate parameter ini dinamakan sampel elite. 

2.13  Genetic Algorithm 

Konsep Genetic Algorithm (GA) lahir berdasarkan teori evolusi Darwin, 

yang kuat yang menang. Konsep evolusi biologis ini pertama kali dicetuskan oleh 

Rechenberg dalam salah satu penelitiannya. Genetic Algorithm secara resmi 

diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1975 oleh John Holland di 

Universitas Michigan. Perkembangan performansi dari sistem komputasi yang 

terus berkelanjutan membuat konsep ini menarik untuk beberapa jenis optimasi. 

Dengan mempertahankan daftar solusi yang menjanjikan pada setiap tahap, dan 

iterasi algoritmik bertujuan untuk menghasilkan yang lebih baik dengan mencari 

jenis lingkungan khusus, sehingga algoritma ini akan menyimpan solusi terbaiknya 
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agar tidak hilang selama proses iterasi berlangsung. GA menggabungkan dua urutan 

terpilih. Pada prinsipnya, suatu GA dapat menggabungkan lebih dari 2 urutan yang 

ada, karena kandidat baru dapat dilihat sebagai keturunan dari yang sudah ada, 

terminologi tersebut dipastikan berasal dari evolusi dan genetika. Jadi, di setiap 

generasi, kita mulai dengan para orangtua (urutan), yang merupakan pembawa gen 

terbaik dari generasi sebelumnya. Pasangan orang tua dipilih biasanya secara acak 

untuk menghasilkan keturunan. Setiap orangtua memberikan kontribusi gen 

(subsequences) kepada keturunannya, dan mutasi (perubahan acak) juga dapat 

terjadi. Algoritma genetika berakhir setelah jumlah generasi yang ditentukan, tetapi 

aturan penghentian lainnya dapat diberlakukan. Gen yang terkuat dipilih sebagai 

solusi. (Baker and Trietsch, 2013) 

Menurut Rao et al. (1991) Prosedur aplikasi Genetic Algorithm pada kasus optimasi 

adalah sebagai berikut : 

1. Tentukan parameter awal berupa ukuran populasi m, parameter crossover Pps, 

parameter mutasi Pm, nilai standar deviasi yang diijinkan (sf)max sebagai kriteria 

konvergensi, dan jumlah generasi/iterasi maksimum (imax) sebagai kriteria 

konvergensi kedua.  

2. Bangkitkan sebanyak m random populasi, masing-masing terdiri dari 

kromosom dengan panjang l = nq. Evaluasi nilai fitness Fi untuk semua 

kromosom.  

3. Lakukan tahap reproduksi 

4. Lakukan operasi crossover mengacu pada parameter crossover Pps 

5. Lakukan operasi mutasi dengan parameter mutasi Pm 

6. Evaluasi nilai Fi, i = 1,2, ........, m dari populasi yang baru. Tentukan standar 

deviasi dari nilai fitness m kromosom.  

Periksa status konvergensi algoritma maupun proses. Jika max( )f fs s
 maka 

kriteria konvergensi tercapai dan proses dapat dihentikan. Jika sebaliknya, maka 

lanjutkan ke langkah Periksa jumlah generation. Jika maxi i
 maka proses dapat 

dihentikan. Jika sebaliknya maka set i = i+1 dan teruskan ke langkah 3. 
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2.14  Cross Entropy Genetic Algorithm 

Metode Cross Entropy Genetic Algorithm (CEGA) merupakan 

penggabungan dari metode Cross Entropy (CE) dan Genetic Algorithm (GA) 

Berikut adalah prosedur metode Cross Entropy Genetic Algorithm (Widodo, 

2017) : 

1. Menentukan nilai parameter inisial yang meliputi: jumlah sampel (N), 

parameter kejarangan (ρ), koefisien kehalusan (α), parameter pindah silang 

(Pps), dan kriteria pemberhentian iterasi (β). Berikut ini penjelasan mengenai 

penentuan parameter inisial: 

a. Jumlah sample (N) pada algoritma ini berupa urutan prioritas dari seluruh 

job yang akan dijadwalkan. Semakin banyak jumlah job, maka semakin 

banyak jumlah sample awal yang harus dibangkitkan. 

b. Parameter kejarangan ρ (rho), merupakan parameter yang digunakan untuk 

menentukan banyaknya sampel elit yang akan diambil pada suatu populasi 

solusi (N). Kisaran rho 1% - 10%. 

c. Koefisien penghalusan α (alpha), memiliki rentang nilai antara 0<α<1, 

namun secara empiris nilai 0,4<α<0,9 merupakan nilai yang paling optimal. 

d. Default nilai inisial untuk parameter pindah silang (Pps) adalah 1. 

e. Untuk kriteria pemberhentian (β) adalah aturan yang digunakan untuk 

menghentikan iterasi ketika sudah mencapai kondisi tertentu, dimana β
 

merupakan selisih parameter pindah silang pada iterasi sekarang dan iterasi 

sebelumnya 

2. Melakukan pembangkitan sampel awal dengan mekanisme random sebanyak 

N. Dimana sampel tersebut berupa urutan job sepanjang n. 

3. Menghitung nilai fungsi tujuan T (total tardiness) merupakan waktu yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh job mulai dari job 1 sampai ke n 

dikerjakan sampai selesai. Sehingga untuk menentukan nilai T adalah sebagai 

berikut: 

𝑇 =  ∑ 𝑇𝑖𝑛
𝑖=1       (2.1) 
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Wm1,Jn = 0 (karena tidak ada operasi pendahulu) (2.2) 

Wsn,jn = (Wmn,Jn + Wpn,Jn)    (2.3) 

Wmn,Jn = Wsn,Jn     (2.4) 

Ready Time (Wmn,Jn) = MAX(Wsn,Jn-1 ; Wsn-1,Jn) (2.5) 

Keterangan:  

Ti = Tardiness ke-i 

Waktu proses mesin ke = Wpn 

Waktu mulai mesin ke = Wmn 

Waktu selesai mesin ke = Wsn 

Urutan Job  = Jn 

4. Melakukan pengecekan kriteria pemberhentian iterasi  (β). Iterasi berhenti 

apabila nilai selisih antara parameter iterasi saat ini dan iterasi sebelumnya lebih 

kecil dari β batas yang telah ditentukan. Jika demikian maka lanjut ke langkah 

5, jika sebaliknya maka lanjut ke langkah 6. 

5. Penampilan hasil akhir berupa nilai urutan job optimal, total tardiness (T), 

jumlah iterasi, dan waktu komputasi. 

6. Pemilihan sample elit  apabila nilai β > batas yang ditetapkan, maka dilakukan 

seleksi terhadap populasi untuk mendapatkan sampel elit sejumlah rho (ρ)*N 

dari jumlah sample yang dibangkitkan berdasarkan nilai fungsi tujuan (total 

tardiness) dari semua sample yang telah diurutkan dari terkecil hingga terbesar. 

7. Selanjutnya dari perhitungan fungsi tujuan (total tardiness) sampel elit 

kemudian melakukan pembobotan sampel elit dan menghitung Linear Fitness 

Rangking (LFR). Nilai LFR ini nantinya akan digunakan dalam menentukan 

sampel yang akan dijadikan ‘induk kawin silang’. 

LFR(I(N-i+1)) = Fmax-(Fmax-Fmin)*((i-1)/(N-1)) (2.6) 

8. Sampel elit kemudian digunakan untuk update parameter pindah silang (Pps) 

dan mutasi (Pm) parameter yang baru ini selanjutnya akan digunakan untuk 

membangkitkan sampel yang baru yang lebih baik. Untuk update parameter 

pindah silang menggunakan  

                            Pps(i)=(1-α)*u+(Pps(i+1)*α)               (2.7) 
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dengan u adalah  

                                       
best

e

Z

Z
u

*2
                              (2.8) 

dimana eZ = rata – rata nilai total tardiness dan bestZ = nilai total tardiness 

terbaik pada iterasi. 

9. Elitisme merupakan suatu usaha mempertahankan individu-individu terbaik 

yang diperoleh dari sampel yang memiliki nilai terbaik. Hal tersebut dilakukan 

untuk menjaga individu terbaik untuk tetap muncul didalam populasi di iterasi 

berikutnya. Tahap ini menggunakan mekanisme roulettee wheel. 

ri < ci      (2.9) 

selanjutnya, 

ci-1 < ri < ci     (2.10) 

10. Menentukan kromosom induk dengan mekanisme roulettee wheel. Induk 

pertama dipilih dari sampel elit yang masing-masing telah diberi bobot dan 

induk kedua dipilih dari populasi sampel sebelum dipilih sampel elit dan 

dibobotkan dengan Linear Fitness Rangking (LFR). 

11. Crossover atau pindah silang (kawin silang), dilakukan untuk mendapatkan 

kombinasi yang lebih baik antara satu individu dengan individu lainnya dalam 

satu populasi. Hal tersebut dilakukan pada sepasang kromosom induk (induk 

pertama dan induk kedua). Induk pertama dipilih dari sampel elit pada iterasi 

tersebut. Sedangkan induk kedua diambil dari populasi. Proses pemilihan 

menggunakan skema rhoulettee wheel. Akan terjadi pertukaran sebagian gen 

dari dua kromosom induk. Dengan harapan mendapatkan kromosom anak 

dengan komposisi gen yang baik. Metode yang digunakan adalah metoda 2-

point order cross over. Untuk mencari nilai random yang kemudian dikonversi 

ke angka bulat menggunakan rumus: 

ri = ceil (random*n)    (2.11)              

12. Mutasi dimaksudkan untuk memunculkan individu baru yang berbeda dengan 

individu yang sudah ada. Mutasi dilakukan dengan menggunakan tiga 

mekanisme, yaitu swap mutation (menukar), flip mutation (membalik), dan 

slide mutation (menggeser). Di dalam satu populasi akan terdapat Pm x N 
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populasi yang dimutasi. Untuk parameter mutasi (Pm) bernilai setengah dari 

nilai parameter pindah silang. 

                 
2

_ psP
Pm                                   (2.12) 

I,J= ceil (n*rij)      (2.13) 

k= ceil (rand K*3)     (2.14) 

 

2.13 Literature Review 

 Beberapa penelitian terdahulu mengenai penjadwalan flowshop :  

1. Li et al. (1998) menunjukkan hasil simulasi dan perbandingan menunjukkan 

bahwa skema penjadwalan baru ini dengan Genetic Algorithm merupakan 

teknik yang efektif dan efisien untuk mengatasi masalah penjadwalan. 

2. Onwubolu and Mutingi (1999) menemukan solusi optimal atau mendekati 

optimal dari Genetic Algorithm dalam waktu yang cukup cepat dan efektif 

serta efisien untuk contoh skala menengah dan besar. hasil pengujian 

komputasi bahwa pendekatan yang dilaporkan di sini berkualitas tinggi, 

cepat, efektif dan efisien untuk penjadwalan flowshop. 

3. Min and Cheng (2006) menunjukkan hasil perhitungan numerik bahwa 

Algoritma genetik ini efektif dan kuat, dan itu terutama kinerja algoritma 

genetika hibrida berdasarkan simulasi Annealing. 

4. Budiman (2010) menunjukkan bahwa metode Cross Entropy Genetic 

Algorithm (CEGA) lebih baik dari pada metode Genetic Algorithm-

Simulated Annealing (GASA) dibuktikan dengan makespan yang paling 

kecil. 

5. Santosa et al. (2011) penelitiannya menunjukkan Genetic Algorithm-

Simulated Annealing (GASA) dan Hybrid Tabu Search kemudian 

dibandingkan dengan Algoritma Cross Entropy Genetic Algorithm (CEGA) 

diperoleh hasil penelitian bahwa CEGA memberikan hasil yang lebih baik. 

6. Nurkhalida and Santosa (2012) dalam penelitiannya menunjukkan metode 

Cross Entropy Genetic Algorithm (CEGA) dapat menghasilkan solusi yang 

kompetitif dibandingkan dengan metode Simulated Annealing (SA), 
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menurut Puspitasari and Santosa (2011) penelitiannya menunjukkan bahwa 

metode Cross Entropy Genetic Algorithm (CEGA) menunjukkan 

performansi lebih baik dibandingkan dengan algoritma Cross Entropy (CE) 

ada 3 problem besar. 

7. Hamidinia et al. (2012) menunjukkan solusi yang diusulkan mencoba untuk 

menemukan trade-off untuk menahan biaya total yang rendah. Saran-saran 

ini dibandingkan dengan solusi yang ada untuk sistem non-batched dan 

telah mengilustrasikan kinerja yang lebih baik dengan Genetic Algorithm. 

8. Hanka and Santosa (2013) bahwa algoritma Cross Entropy-Genetic 

Algorithm dapat menghasilkan solusi yang kompetitif dibandingkan dengan 

metode Cross Entropy murni maupun Simulated Annealing terutama untuk 

ukuran permasalahan kecil dan sedang. 

9. Bashori (2015) dalam penelitiannya dengan algoritma Cross Entropy 

Genetic Algorithm (CEGA) untuk meminimasi makespan pada penjadwalan 

flowshop dinilai efektif karena bisa melakukan minimasi waktu pengerjaan. 

10. Bashori et al. (2015) penelitiannya menunjukkan bahwa Cross Entropy 

Genetic Algorithm (CEGA) memberikan nilai makespan terkecil yakni 

sebesar 5822 detik dan dibandingkan dengan metode perusahaan yang 

memberikan hasil 6246 detik. 

11. Witjaksana (2016) dalam penelitiannya membandingkan 2 algoritma yakni 

dengan algoritma Cross Entropy Genetic Algorithm (CEGA) dan 

Differential Evolution (DE) ddidapatkan hasil bahwa CEGA lebih baik dari 

pada DE dibuktikan dengan nilai makespan paling terkecil. 

12. Widodo (2017) dengan algoritma Cross Entropy Genetic Algorithm 

(CEGA) dapat memperluas pencarian solusi pada sample elit Cross Entropy 

(CE) ketika berada dilokal optimal dengan menambahkan mekanisme 

pindah silang dan mutasi pada Genetic Algorithm (GA). 
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Tabel 2.1 Literatur Review Jurnal Pendukung 

Nama Penulis Tahun Judul Jurnal Jenis 

Lingkungan 

Manufaktur 

Metode Performansi 

LI, Y., IP, W. & WANG, D.  

 

1998 Genetic algorithm 

approach to earliness 

and tardiness 

production scheduling 

and planning 
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International Journal 

of Production 

Economics 

Flowshop Genetic 

Algorithm 

Total 

Tardiness 

ONWUBOLU, G. C. & 

MUTINGI, M. 

1999 Genetic algorithm for 

minimizing tardiness 

in flow-shop 

scheduling. 

Production planning 

& control 

Flowshop Genetic 

Algorithm 

Tardiness 

MIN, L. & CHENG, W. 2006 Genetic algorithms 

for the optimal 

common due date 

assignment and the 

optimal scheduling 

policy in parallel 

machine 

earliness/tardiness 

scheduling problems. 

Robotics and 

computer-integrated 

manufacturing 

Hybrid 

Flowshop 

Genetic 

Algorithm 

Tardiness 

BUDIMAN, M. 2010 Pendekatan Cross 

Entropy-Genetic 

Algorithm Untuk 

Permasalahan 

Penjadwalan Job 

Shop Tanpa Waktu 

Tunggu Pada Banyak 

Mesin. 

Job Shop CEGA 

and GASA 

Makespan 

SANTOSA, B., 

BUDIMAN, M. A. & 

WIRATNO, S. E.  

2011 A Cross Entropy-

Genetic Algorithm for 

m-Machines No-Wait 

Job-Shop Scheduling 

Problem. 

job shop CESA & 

CEGA 

Algorithm 

Makespan 

PUSPITASARI, P. D. & 

SANTOSA, B. 

2011 Penjadwalan Truk 

pada Sistem Cross 

Docking dengan 

Penyimpanan 

Sementara dengan 

Algoritma Hybrid 

Cross 

Docking 

CEGA 

and CE 

Makespan 
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Cross Entropy-

Genetic Algorithm. 

NURKHALIDA, L. & 

SANTOSA, B. 

2012 Pendekatan Cross 

Entropy-Genetic 

Algorithm Pada 

Permasalahan Multi 

Objective Job Shop 

Scheduling. 

Job Shop CEGA 

and SA 

Makespan 

HAMIDINIA, A., 

KHAKABIMAMAGHANI, 

S., MAZDEH, M. M. & 

JAFARI, M.  

2012 A genetic algorithm 

for minimizing total 

tardiness/earliness of 

weighted jobs in a 

batched delivery 
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