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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

Dalam melakukan penelitian ada beberapa landasan teori yang 

dijadikan sebagai landasan untuk melakukan penelitian. Landasan teori 

dapat bersumber dari text-book, jurnal penelitian, serta media elektornik. 

Penelitian ini mengkaji teori-teori yang berhubungan dengan penjadwalan 

produksi. 

1. Penjadwalan 

Masalah penjadwalan muncul karena adanya keterbatasan waktu, 

tenaga kerja, jumlah mesin, sifat dan syarat pekerjaan yang akan 

dilaksanakan. Penjadwalan dapat diartikan sebagai pengalokasian 

sejumlah sumber daya (resource) untuk melakukan sejumlah tugas atau 

operasi dalam jangka waktu tertentu dan merupakan proses pengambilan 

keputusan yang peranannya sangat penting dalam industri manufaktur 

dan jasa yaitu mengalokasikan sumber-sumber daya yang ada agar 

tujuan dan sasaran perusahaan lebih optimal (Baker & Trietsch, 2009). 

Sedangkan menurut Volman yang dikutip oleh Chirzun (2017) 

penjadwalan didefinisikan sebagai rencana pengaturan urutan kerja serta 

pengalokasian sumber, baik waktu maupun fasilitas untuk setiap operasi 

yang harus diselesaikan. 
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Berdasarkan definisi dari para ahli diatas dapat disimpulkan 

bahwa penjadwalan merupakan sebuah fungsi pengambilan keputusan, 

yaitu dalam menentukan jadwal yang paling tepat.  

2. Jenis – Jenis Penjadwalan 

Chase et al (dalam Suprihatin 2016) menyatakan bahwa 

karakteristik yang mencirikan suatu sistem penjadwalan berbeda antara 

yang satu dengan yang lain adalah kapasitas dan juga apakah jadwal 

yang dihasilkan memiliki sifat lingkar-depan atau lingkar-mundur. 

Sehubungan dengan hal tersebut, dikenal ada empat macam pejadwalan, 

yaitu: 

a. Infinite Loading 

Infinite Loading adalah penentuan beban tanpa batasan 

tertentu (infinite), yang terjadi ketika pekerjaan dibebankan 

untuk suatu pengerjaan  secara sederhana yang hanya 

didasarkan pada sumber daya apa yang dibutuhkan dari 

waktu ke waktu. Tidak ada pertimbangan langsung mengenai 

kapasitas sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan 

pekerjaan dan urutan nyata dari pekerjaan yang dilaksanakan 

oleh masing-masing sumber daya (alat, mesin, tenaga kerja, 

bahan, waktu) dipusat pekerjaan. Penjadwalan dengan cara 

tersebut dapat dilakukan apabila perusahaan memiliki 

kapasitas yang besar, setidaknya melebihi kebutuhan rata-rata. 

(Suprihatin, 2016). 
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b. Finite Loading 

Finite Loading merupakan penentuan beban terbatas, 

benar-benar harus mendekati jadwal actual secara detail 

untuk masing-masing sumber daya, yang menggunakan 

susunan dan waktu pengerjaan yang dilaksanakan untuk 

msing-masing pesanan. Pada intinya system menentukan 

secara rinci apa yang akan dilakukan atas masing-masing 

sumber daya pada setiap aktivitas sepanjang hari kerja. Jika 

suatu operasi tertunda dalam kaitannya dengan kekurangan 

bahan maka pesanan akan menunggu dalam suatu antrian 

sampai bahan tersedia dari operasi sebelumnya (Suprihatin, 

2016). 

c. Forward Scheduling 

Forward Scheduling berkaitan dengan situasi dimana 

sebuah system melaksanakan pengerjaan suatu pesanan dengan 

menjadwalkan tiap operasi yang    harus  dilaksanakan,  dengan  

tujuan  menyelesaikan  pesanan  yang  bersangkutan pada 

waktu yang lebih awal (Suprihatin, 2016). 

d. Backward scheduling 

Backward scheduling adalah penjadwalan operasi yang 

dimulai yang dimulai pada waktu tertentu dalam 

memperhitungkan waktu penyerahan yang dijanjikan. 

(Suprihatin, 2016). 
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3. Penjadwalan Jangka Pendek 

Penjadwalan yang efisien adalah bagaimana perusahaan dapat 

memenuhi batas waktu yang dijanjikan kepada pelanggan dan 

menghadapi persaingan berbasis waktu. 

Menurut Heizer dan Render (2010) k epentingan strategis 

penjadwalan adalah sebagai berikut : 

a. Penjadwalan yang efektif berarti pergerakan barang dan jasa 

pada sebuah fasilitas menjadi lebuh cepat. Ini juga berarti 

perusahaan menggunakan asset secara lebih efektif sehingga 

menciptakan kapasitas yang lebih besar untuk setiap dolar yang 

ditanamkan, yang selanjutnya menghasilkan biaya yang lebih 

rendah. 

b. Kapasitas tambahan, pergerakan yang lebih cepat dan 

fleksibilitaas terkait menghasilkan pengiriman yang lebih cepat 

sehingga memberikan pelayanan pelanggan yang lebih baik. 

c. Penjadwalan yang baik juga berperan pada komitmen yang 

realistis sehingga menghasilkan pengiriman yang dapat 

diandalkan. 

4. Pengurutan (Sequencing) 

Heizer dan Render (2010) meyatakan bahwa aturan prioritas 

(Priority Rule) memberikan paduan untuk mengurutkan pekerjaan yang 

harus dilakukan. Aturan ini terutama diterapkan untuk fasilitas terfokus 

proses seperti klinik, percetakan, dan bengkel job shop. Aturan prioritas 
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mencoba untuk meminimasi waktu penyelesaian, jumlah pekerjaan dalam 

sistem, keterlambatan pekerjaan, selagi memaksimasi utilisasi fasilitas. 

Aturan prioritas yang paling populer terbagi menjadi empat macam. 

Sebagai contoh berikut aturan pengerjaan yang dilakukan oleh perusahaan 

berdasarkan aturan FCFS, SPT, EDD, dan LPT. Pekerjaan ditandai dengan 

sebuah huruf sesuai dengan urutan kedatangan mereka. 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu berguna sebagai acuhan untuk suatu penelitian 

skripsi. Maka penelitian terdahulu dijadikan referensi dan tolak ukur 

peneliti untuk menukis dan menganalisis suatu penelitian. Tujuan dari 

penelitian terdahulu sendiri untuk mengetahui langkah penulis salah atau 

benar. Peulis telah melakukan pencarian berbagai referensi dengan 

menggunakan berbagai berbagai metode yaitu, metode SPT (Shortest 

Processing Time), LPT (Longest Processing Time), dan EDD (Earliest 

Due Date) dengan menggunakan berbagai variabel. 

Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti untuk 

tambahan dan referensi sebagai berikut: 

Arifin (2010) melakukan penelitian mengenai penjadwalan produksi 

dengan judul Penerapan Metode Earliest Due Date pada Penjadwalan 

Produksi Paving pada CV. Eko Joyo. Tujuan dari penelitian ini adalah  

untuk mengukur sejauh mana pengaruh penggunaan metode earliest due 

date terhadap penjadwalan produksi paving pada CV. Eko Joyo dalam 
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meminimalkan keterlambatan maksimum (maximum tardiness) dalam 

suatu periode proses produksi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi 

penjadwalan produksi pada CV. Eko Joyo terbukti dapat meminimalkan 

maximum tardiness karena rata-rata maximum tardiness yang diperoleh 

dengan menggunakan metode konvensional (tanpa menggunakan sistem 

informasi penjadwalan produksi dengan metode EDD) adalah 4,1 jam, 

sedangkan dengan metode baru (menggunakan sistem informasi 

penjadwalan produksi dengan metode EDD) adalah 1,4 jam. 

Penelitian dengan topik yang sama pernah dilakukan oleh Indah 

Suprihatin (2016) dengan judul Analisis Perbandingan Penjadwalan Flow 

Shop Antara Metode Earliest Due Dates (EDD), Shortest Processing 

Time (SPT), dan Longest Processing Time (LPT) Pada Iyan Jaya Garment 

Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Shortest Processing 

Time memiliki waktu aliran rata-rata dan keterlambatan rata-rata yang 

lebih cepat dibandingkan dengan metode lainnya serta memiliki unit 

pesanan yang terlambat paling sedikit. Sehingga kesimpulan dari 

penelitian tersebut adalah metode SPT unggul dalam semua kreteria 

sehingga metode SPT merupakan metode penjadwalan produksi yang 

paling tepat untuk Iyan Jaya Garment. 

Penelitian dengan topik yang sama dilakukan oleh Clamaya Arin 

Nurpraja dan  Ahmad Chirzun (2017) dengan judul Analisis Penjadwalan 

Produksi 1 Unit Grapple Trakindo Dengan Menggunakan Metode Short 
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Processing Time di PT. Arkha Jayanti Persada. Penelitian ini bertujuan 

untuk melakukan penjadwalan produksi yang baik agar meminimalkan 

terjadinya keterlambatan, sehingga dapat mengalokasikan peralatan dan 

tenaga kerja agar mendapatkan total penyelesaian waktu terkecil. Dari 

hasil analisis dapat diperoleh bahwa setelah dilakukan penjadwalan 

dengan metode SPT, jumlah proses yang terlambat ialah sebanyak 16 

proses. Sebelum melakukan penjadwalan dengan metode SPT jumlah 

proses yang terlambat ialah sebanyak 19 proses.  

Untuk jumlah maksimum keterlambatan (maximum lateness) setelah 

menggunakan metode SPT menjadi sebesar 20,6 jam, dari yang 

sebelumnya 27,46 jam. Rata-rata keterlambatan secara keseluruhan setelah 

menggunakan metode SPT ialah sebesar 8,34 jam, dari yang sebelumnya 

10,1 jam. Sehingga proses yang dapat diminimasi waktu keterlambatannya 

ialah proses bending, tack welding (TW), dan finishing dari machining. 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 
 

 Data Pesanan 

 Waktu 

pemrosesan 

 Batas waktu 

pengerjaan 

 

 Aliran waktu 

 Keterlambatan 

Menghitung Efektifitas: 

 Waktu penyelesaian 

rata-rata 

- Jumlah aliran 

waktu total 

- Jumlah pekerjaan 

 Utilitas 

- Jumlah waktu 

pekerjaan 

- Jumlah aliran 

waktu 

 Jumlah pekerjaan rata-

rata 

- Jumlah aliran 

waktu total 

- Jumlah waktu 

pengerjaan 

 Keterlambatan rata-

rata 

- Jumlah hari 

keterlambatan 

- Jumlah pekerjaan 

C. Kerangka Pikir 

Adapun kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Heizer dan Render (2010) 

Kerangka pikir ini menjelaskan proses penjadwalan yang dilakukan 

dengan menggunakan teknik First Come First Served (FCFS), Short 

Processing Time (SPT), Longest Processing Time (LPT) dan Earliest Due 

Date (EDD) pada PT. Bakti Print berdasarkan pesanan yang ada. Untuk 

memberikan usulan penjadwalan produksi yang lebih tepat pada PT. Bakti 
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Print maka peneliti melakukan perbandingan antara beberapa metode 

penjadwalan yaitu FCFS, SPT, LPT dan EDD. 

Pesanan yang masuk dicatat terlebih dahulu rinciannya agar dapat 

menjadwalkan proses produksinya dan tidak terjadi kesalahan dalam 

pengerjaan pesanan. Langkah selanjutnya adalah dengan melakukan 

perencanaan produksi yaitu merencanakan kapan pesanan mulai dikerjakan 

dan kapan harus selesai serta menentukan jalan terbaik untuk mengerjakan 

pesanan dengan menyesuaikan pada tingkat tenaga kerja, biaya, tingkat 

persediaan dan variabel lain yang dapat dikendalikan. Setelah menyusun 

perencanaan produksi tahap berikutnya adalah Sequencing yaitu pengurutan 

menentukan urutan pekerjaan yang harus dikerjakan pada suatu pusat kerja. 

Terdapat beberapa aturan prioritas antara lain FCFS yaitu pesanan yang 

datang awal akan diproses terlebih dahulu, SPT yaitu pesanan yang memiliki 

proses pengerjaan terpendek akan dikerjakan terlebih dahulu, LPT waktu 

pemrosesan terpanjang, yaitu pekerjaan dengan waktu proses yang panjang 

akan diutamakan dan didahulukan dan EDD yaitu pesanan yang memiliki 

jatuh tempo terpendek akan dijadwalkan terlebih dahulu. 

Berdasarkan perhitungan tersebut akan diperoleh hasil yang berbeda-

beda, kemuadian hasil tersebut dianalisis untuk menentukan hasil yang 

terbaik. Berdasarkan hasil analisis tersebut ditarik kesimpulan dan 

menghasilkan usulan atau rekomendasi sistem penjadwalan yang tepat dimasa 

mendatang. Usulan yang diberikan bertujuan untuk memperbaiki sistem 

penjadwalan PT.Bakti Prin. Peneliti berusaha membandingkan alternatife- 
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altenatif dari metode tersebut untuk mengetahui metode mana yang paling 

tepat dan sesuai untuk PT.Bakti Prin. Metode yang di anggap tepat yaitu 

metode penjadwalan yang memiliki jumlah keterlambatan produksi paling 

minimum diantara metode lainnya. 

 

 


