
31 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Flowchart Tahapan Penelitian 

Flowchart atau diagram alir digunakan untuk mempermudah pembaca 

memahami metode penelitian. Berikut merupakan flowchart tahapan penelitian 

dapat dilihat pada gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penelitian7 
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3.2 Deskripsi Metodologi Penelitian 

Berikut adalah penjelasan proses penelitian yang akan dilakukan dari awal 

sampai selesai : 

3.2.1 Tahap Identifikasi dan Penelitian Awal 

Tahap identifikasi dan penelitian awal  merupakan cara untuk peneliti agar 

dapat memperkirakan serta menguraikan masalah yang sedang dialami oleh 

perusahaan. Ada bebrapa tahap dalam hal ini, diantaranya : 

1. Pengamatan di Perusahaan 

Pengamatan perusahaan yang bertujuan untuk mengetahui kondisi awal 

perusahaan. Di tahap ini peneliti mempelajari serta memahami proses 

pembuatan produk yang berkaitan dengan penelitian. Serta melakukan 

pengidentifikasian dan perumusan masalah. 

2. Studi literatur 

Langkah berikutnya ialah melakukan studi pustaka dengan mengumpulkan 

dan mempelajari buku-buku, literatur, jurnal, baik dari perpustakaan 

maupun website tentang penjadwalan flow shop dan beberapa metode 

metaheuristik, serta sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan 

yang sedang dibahas. 

3.2.2 Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap pengumpulan data ini dilakukan pengumpulan data-data yang 

diperlukan untuk penelitian. Adapun data-data yang diperlukan peneliti antara 

lain: 

1. Data Order 

Pengambilan data order pada saat penelitian berlangsung. Dapat dilihat pada 

tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Contoh Pengambilan data order1 

No Jenis 
Tanggal 

Pesan 

Tanggal Mulai 

Produksi 

Tanggal 

Selesai 
Due Date 

Total 

(unit) 

 1            

 2            

 3            

 4            

 5            

 N       

 

2. Daftar mesin yang dipakai 

Mengidentifikasi mengenai daftar jenis mesin, jumlah dan fungsi yang 

digunakan untuk melakukan proses produksi. Identifikasi mengenai jenis 

mesin yang saat ini digunakan, jumlahnya serta fungsi masing-masing 

dalam proses produksi. Dapat dilihat pada tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Contoh daftar mesin yang dipakai2 

No Jenis Mesin Jumlah 

1     

2     

3     

4     

n     

 

3. Urutan Proses Produksi  

Mengidentifikasi urutan proses produksi untuk setiap job, serta urutan mesin 

yang dilalui. Dapat dilihat pada tabel 3.3. 
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Tabel 3.3 Contoh Urutan Proses Produksi3 

Nama Job Operasi Mesin Yang Digunakan 

      

      

      

      

 

4. Pengamatan Waktu Proses Produksi 

Dalam penelitian ini waktu proses berdasarkan waktu baku per 1 produk, 

tabel proses produksi yang digunakan yaitu pada tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Contoh Pengukuran Waktu Pada Tiap Operasi4 

Mesin Waktu Proses  

Job 1 Job 2 Job 3 Job 4 Job N 

1      

2      

N      

 

3.2.3 Tahap Pengolahan Data 

3.2.3.1 Penjadwalan Produksi Perusahaan 

Langkah - langkah yang dilakukan dalam penjadwalan produksi 

perusahaan dengan metode EDD diuraikan sebagai berikut : 

1. Mengurutkan job sesuai dengan waktu kedatangan dimulai dari job yang 

datang awal sampai job yang datang terakhir. 

2. Dari urutan tersebut dilakukan perhitungan total tardiness. 

3.2.3.2 Penjadwalan Produksi Dengan Metode Usulan 

Langkah – langkah yang dilakukan dalam penjadwalan produksi dengan 

metode Cross Entropy Genetic Algorithm diuraikan sebagai berikut : 
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1. Menetapkan parameter  

Metode Cross Entropy Genetic Algorithm dengan komputasi matlab 

menggunakan beberapa parameter rho, alpha, parameter pindah silaang dan 

beta. Parameter yang digunakan ialah parameter kejarangan (rho) 0.01, 0.02, 

dan 0.03. Koefisien penghalusan (alpha) 0.4, 0.6 dan 0.9. Parameter pindah 

silang (P_ps) = 1 dan parameter pemberhentian (beta) = 0.0001. 

2. Membuat desain dan bahasa pemrograman Matlab. 

Bahasa pemrograman Matlab merupakan instruksi standar untuk 

memerintah aplikasi matlab pada fungsi tertentu (optimasi). Bahasa ini 

digunakan untuk menentukan data input yang dilakukan perhitungan oleh 

matlab. Data input yang dijadikan inisiasi, akan diproses matlab dan 

menghasilkan sebuah output-an sesuai dengan program yang dirancang. 

Bahasa pemrograman matlab termasuk dalam kelompok high level 

language. Matlab menggunakan instruksi fungsi : if, else if, then, while, 

break, end, cputime, size, length, random, swape, flip, slide. Tahapan 

pembuatan code CEGA adalah sebagai berikut : 

a. Tahap melakukan perhitungan penjadwalan metode Cross Entropy Genetic 

Algorithm secara manual dengan kasus sederhana 3 job dan 3 mesin. 

Performansi yang digunakan adalah meminimasi total tardiness. 

b. Tahap pembuatan kode matlab  

Membuat prototype coding penjadwalan flowshop dengan metode Cross 

Entropy Genetic Algorithm untuk meminimasi total tardiness menggunakan 

bantuan software MATLAB (matrix laboratory) 2014.  

c. Tahap verifikasi 

Dilakukan pengujian coding yang telah dibuat agar program dapat berjalan 

sesuai algoritma, jika tidak maka dilakukan perbaikan pada pembuatan 

coding.  

d. Tahap validasi 

Dilakukan pengujian coding yang dibandingkan dengan hasil perhitungan 

manual. Jika tidak sesuai maka kembali ke tahap pembuatan codding. 
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3. Penjadwalan Cross Entropy Genetic Algorithm dengan komputasi Matlab 

R14 

Melakukan penjadwalan menggunakan komputasi Matlab dengan 

parameter rho dan alpha, kemudian hasil total tardiness dan waktu 

komputasi akan dibandingkan. Sebagai contoh, dengan nilai rho 0.01, alpha 

0.1 dengan dilakukan pembangkitan bilangan acak sebanyak 10 sample 

akan menghasilkan nilai total tardiness dan waktu komputasi sekian, dan 

akan berubah sesuai dengan inputan rho dan alpha yang diinginkan  seperti 

dalam tabel 3.5 dan 3.6. Dari hasil rekapitulasi tersebut kemudian dipilih 

parameter mana yang memiliki hasil terbaik (solusi terbaik). Langkah-

langkah penjadwalan menggunakan metode Cross Entropy Genetic 

Algorithm dapat dilihat pada gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 Flowchart Algoritma Cross Entropy Genetic Algorithm8 
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Tabel 3.5 Contoh Perbandingan Nilai Parameter CEGA5 

Rho Alpha Jumlah Iterasi Total Tardiness Urutan Job 

        

     

     

 

Tabel 3.6 Contoh Perbandingan Waktu Komputasi CEGA6 

Alpha Rho 

rho  

0.01 

rho  

0.02 

rho  

0.03 

Alpha 0.4     

Alpha 0.6     

Alpha 0.9     

4. Membandingkan total tardiness sebagai tolak ukur pemilihan metode 

penjadwalan yang lebih tepat. Suatu metode dianggap lebih baik jika 

memberikan penghematan dalam kriteria yang sudah ditentukan jika 

dibandingkan dengan metode awal yang digunakan oleh perusahaan. 

Tabel 3.8 Contoh Perbandingan Penjadwalan CEGA dengan Perusahaan7 

No Metode Urutan Job Total Tardiness 

1 Penjadwalan Perusahaan   

2 
Penjadwalan dengan Cross 

Entropy Genetic Algorithm 
  

3 Selisih  
 

4 Efisiensi Total Tardiness  
 

 

3.2.4 Tahap Analisis dan Intepretasi Hasil 

Dilakukan analisis terhadap hasil CEGA yang diperoleh, kemudian 

dibandingkan dengan perusahaan. Analisa yang dilakukan dilihat dari efisiensi 

hasil perbandingan perhitungan mengenai total keterlambatan. Untuk 
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mengetahui penjadwalan yang optimal dilihat dari nilai fungsi tujuan yaitu 

berdasarkan nilai total keterlambatan terkecil. 

3.2.5 Tahap Kesimpulan dan Saran 

Pada tahap ini, telah menyelesaikan seluruh tahap awal dan tahap 

pengumpulan dan pengolahan data kemudian dilanjutkan dengan analisa dan 

Intepretasi, sehingga didapatkan hasilnya dan dilanjutkan kesimpulan dan saran. 

Pada tahap akhir ini menarik kesimpulan penelitian yang dilakukan juga 

memberikan saran untuk penelitian selanjutnya dan saran bagi perusahaan 

mengenai solusi. 




