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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan teknologi mendorong persaingan usaha pada berbagai 

perusahaan semakin kuat. Tujuan perusahaan adalah mendapatkan keuntungan 

yang maksimal dan minimasi pengeluaran. PT. Fajar Putra Plasindo merupakan 

perusahaan dibidang produksi pallet. Perusahaan ini terletak di Jl. Raos Pecinan, 

Desa Carat Kejapanan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Perusahaan ini 

memproduksi pallet, wadah pakan ternak dan peralatan rumah tangga. Sistem 

produksi diperusahaan adalah make to order (melakukan produksi bila terdapat 

pesanan). Pada sistem produksi seperti ini, penjadwalan produksi menjadi sangat 

penting. Jika perusahaan melakukan produksi berlebih, maka dapat beresiko produk 

tidak laku dijual. Aliran produksi dalam perusahaan ini adalah flowshop. Menurut 

Baker and Trietsch (2009), Penjadwalan flowshop adalah penjadwalan proses 

produksi dari masing-masing n job yang mempunyai urutan proses dan melalui 

mesin yang sama. 

Saat ini, PT. Fajar Putra Plasindo melakukan penjadwalan dengan aturan First 

Come First Serve (FCFS). Dalam aturan ini, pekerjaan (job) yang datang pertama 

yang akan pertama kali diproses. Apabila terdapat pesanan produk secara 

bersamaan, maka produk dikerjakan melalui sistem antrian. Menurut  Christianta 

and Sunarni (2012) dengan aturan FCFS, tentu tidak menguntungkan bagi job yang 

hanya memiliki waktu proses yang pendek. Karena job ini justru akan menunggu 

lebih lama sebelum diproses. Dampak yang terjadi adalah besarnya makespan akan 

meningkat dalam sistem produksi. Akibatnya besarnya makespan ini menambah 

waktu produksi perusahaan, sehingga sisa waktu produksi perusahaan menjadi 

sedikit untuk dapat memproduksi job yang lain. Saat ini, besarnya makespan yang 

ada diperusahaan untuk 28 job pada tanggal 08 Juli 2019 sampai dengan 13 Juli 

2019 yaitu 11214 menit atau 186,9 jam.  
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Dalam beberapa tahun terakhir, banyak algoritma metaheuristik 

dikembangkan untuk mencari penyelesaian penjadwalan. Umumnya performansi 

yang digunakan adalah meminimasi waktu penyelesaian job (makespan). Salah satu 

metode penjadwalan flow shop menggunakan Algoritma Antlion Optimization 

(ALO). Menurut Mirjalili (2015), Algoritma Antlion merupakan algoritma baru 

yang diusulkan sebagai pendekatan alternatif dalam menyelesaikan masalah 

optimasi. Sesuai dengan namanya, algoritma ini meniru kecerdasan perilaku 

Antlion dalam mencari makanan di alam. Hasil penelitian oleh Petrović et al. (2016) 

menunjukkan bahwa, Algoritma Antlion memberikan makespan yang minimum 

dibandingkan dengan Algoritma Genetika. Menurut Park, Pegden, and Enscore 

(1984), metode NEH mengungguli 15 metode heruristic lainnya pada bidang 

penjadwalan flow shop dengan kriteria makespan. Menurut Abdel-Basset, 

Manogaran, El-Shahat, and Mirjalili (2018) mengusulkan algoritma Whale 

Optimization Algorithm (WOA) digabungkan dengan metode NEH. Dari hasil 

penelitian, algoritma Hybrid Whale Algorithm (HWA) memberikan makespan yang 

optimal bila dibandingkan dengan Firefly Algorithm (FA), dan Genetic Algorithm 

(GA) pada bidang penjadwalan flow shop. Berdasarkan permasalahan yang terjadi 

pada perusahaan dan tinjauan literatur dilakukan, penelitian ini mengusulkan dan 

mencoba memecahkan penjadwalan produksi flow shop dengan menggunakan 

metode algoritma Hybrid Ant Lion Optimization (HALO) dengan tujuan untuk 

meminimasi makespan. 

1.2. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

Bagaimana menyelesaikan masalah penjadwalan produksi untuk meminimasi 

makespan menggunakan metode algoritma Hybrid Ant Lion Optimization (HALO)? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Menjadwalkan produksi menggunakan metode algoritma Hybrid Ant lion 

Optimization (HALO), sehingga dapat menentukan urutan job yang dapat 

meminimasi makespan pada PT. Fajar Putra Plasindo. 



3 
 

 
 

2. Membandingkan makespan antara kondisi awal perusahaan dengan 

kondisi usulan. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Memberikan alternatif penyelesaian job apa yang akan diselesaikan 

terlebih dahulu pada perusahaan yang juga berdasarkan urutan kerja. 

2. Sebagai referensi bagi mahasiswa Jurusan Teknik Industri Universitas 

Muhammadiyah Malang dan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya. 

1.5. Batasan Masalah Penelitian 

Batasan masalah dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut: 

1. Penjadwalan yang dilakukan hanya pada produk pallet. Karena permintaan 

akan produk ini tinggi, sehingga selalu diproduksi. 

2. Setiap mesin yang digunakan diasumsikan selalu dalam keadaan siap 

untuk mengerjakan job tanpa adanya gangguan seperti breakdown, dan 

bahan baku tersedia dalam kondisi yang baik. 

3. Keseluruhan mesin siap mengerjakan job pada waktu ke nol serta waktu 

pemindahan dianggap nol. 

4. Tidak ada interupsi untuk mengerjakan job lain ditengah-tengah produk 


