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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Flowchart Tahapan Penelitian 

Flowchart atau diagram alir adalah jenis diagram yang mempermudah 

pembacanya untuk memahami metode penelitian, alur kerja atau proses. Flowchart 

menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simblo-simbol grafis dan urutannya 

dihubungkan dengan arah panah. Gambar 3.1 menunjukkan flowchart mengenai 

tahapan penelitian. 

 
Gambar 3. 1 Flowchart Metodologi Penelitian 
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3.2 Deskripsi Metodologi Penelitian 

Berikut ini adalah penjelasan alur proses penelitian yang dilakukan dari awal 

hingga selesai: 

3.2.1. Tahap Identifikasi dan Penelitian Awal 

Tahap ini merupakan tahap awal, tujuannya agar peneliti memperkirakan 

serta menguraikan masalah yang dialami perusahaan. Ada 2 hal yang dilakukan 

pada tahap ini, diantaranya: 

1. Pengamatan Perusahaan 

Tujuan dari pengamatan perusahaan adalah untuk mengetahui kondisi awal 

perusahaan. Pada tahap ini peneliti mempelajari dan memahami proses pembuatan 

produk. Produk yang dimaksud berkaitan dengan produk yang diteliti. Selain itu, 

peneliti juga melakukan pengidentifikasian serta perumusan masalah. 

2. Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari jurnal, buku, 

ataupun literatur lain. Literatur yang didapatkan bisa dari perpustakaan ataupun 

website. Tentunya, yang berkaitan dengan penjadwalan flowshop dan metode 

metaheuristik lainnya. Selain itu, literatur dapat diambil dari sumber-sumber lain 

yang masih berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. 

3.2.2. Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap pengumpulan data, peneliti harus mengumpulkan data-data yang 

berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun data-data yang diperlukan 

oleh peneliti sebagai berikut: 

1. Data order 

Pada tahap ini, peneliti meminta data order pada saat penelitian berlangsung. 

Contoh untuk pengambilan data order dapat dilihat pada tabel 3.1. 
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Tabel 3. 1 Tabel untuk Pengambilan Data Order 

No 
Tanggal 

Pesan 

Nama 

Pemesan 
Jenis Barang 

Total 

(unit) 

1         

2         

3         

4         

5         

N         

 

2. Data mesin yang dipakai 

Peneliti harus mengidentifikasi daftar jenis mesin yang digunakan, jumlah 

mesin, serta fungsi dari mesin tersebut. Tabel 3.2 menunjukkan jenis dan fungsi 

mesin. 

Tabel 3. 2 Tabel Daftar Mesin yang Dipakai 

No Jenis Mesin Jumlah 

1     

2     

3     

N     

 

3. Pengamatan waktu proses produksi 

Pengukuran waktu pada tiap operasi digunakan untuk mengetahui waktu operasi 

pada tiap job. Waktu proses berdasarkan waktu baku per 1 produk. Tabel 3.3 

menunjukkan contoh tabel waktu proses produksi yang digunakan saat penelitian 

diperusahaan. 

Tabel 3. 3 Tabel Waktu Proses Produksi 

Job 
Waktu Proses 

Mesin 1 Mesin 2 Mesin 3 Mesin N 

1         

2         

3         

N         
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4. Urutan proses produksi 

Peneliti mengidentifikasi urutan proses pengerjaan untuk setiap produk atau job, 

serta mesin yang dilewati dan waktu proses pada setiap mesin. Dari tabel 3.4, 

peneliti mengetahui urutan proses produksi perusahaan. 

 

Tabel 3. 4 Tabel untuk Urutan Proses Produksi 

Nama Job Operasi Mesin yang Digunakan 

      

      

      

      

 

3.2.3. Tahap Pengolahan Data 

3.2.3.1. Uji Validasi Coding Matlab Menggunakan Contoh Kasus Sederhana  

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pembuatan coding matlab agar 

dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Tahap perhitungan manual 

Pada perhitungan manual, peneliti menggunakan data waktu proses menurut 

Soetanto, Palit, and Munika (2005). Data waktu proses yang digunakan adalah data 

waktu proses kecil yaitu 5 job 5 mesin. Data ini diolah menggunakan algoritma 

HALO dan FCFS. Penggunaan data ini untuk mempermudah penjelasan langkah-

langkah algoritma HALO dan FCFS.  

2. Tahap pembuatan coding matlab 

Setelah melakukan perhitungan secara manual, maka dilanjutkan dengan 

merubah instruksi standar dari model matematis yang diperoleh berdasarkan 

perhitungan manual menjadi bahasa-bahasa pemrogaman. Bahasa pemrogaman 

matlab termasuk dalam kelompok high level language. Bahasa pemrogaman yang 

digunakan yaitu if, else if, then, while, break, end, size, swape, flip, slide, size, 

random, length. Fungsi tujuan yang ingin dicapai merupakan penentuan utama 

dalam pembuatan coding matlab. Dalam hal ini, fungsi tujuan dari coding algoritma 

HALO adalah meminimasi makespan. Penentuan makespan yang optimal diperoleh 
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dari beberapa urutan job. Sedangkan urutan job terus berulang sampai pada batas 

maksimal iterasi. 

3. Tahap verifikasi 

Setelah coding matlab yang dibuat telah selesai. Selanjutnya dilakukan 

pengujian dari coding yang sudah dibuat. Pengujian coding matlab menggunakan 

data waktu proses yang sama dengan perhitungan manual, yaitu menggunakan data 

waktu proses menurut Soetanto et al. (2005). Hasil pengujian coding dibandingkan 

dengan perhitungan manual. Jika tidak sesuai, maka kembali pada tahap pembuatan 

coding matlab. 

4. Tahap validasi 

Jika hasil makespan yang diperoleh antara perhitungan manual dan coding 

matlab sama, maka software matlab dianggap valid. Sehingga coding matlab dapat 

digunakan dalam penyelesaian penjadwalan produksi metode perusahaan dan 

penjadwalan produksi metode HALO. 

3.2.3.2. Penjadwalan Produksi Perusahaan 

Selama ini perusahaan dalam menjadwalkan produksi dengan metode 

First Come First Serve (FCFS). Berikut adalah uraian yang dilakukan perusahaan 

dalam penjadwalan produksi: 

1. Mengurutkan job berdasarkan waktu kedatangan. Job yang datang lebih awal, 

maka itu yang diproses terlebih dahulu. 

2. Dari urutan tersebut dilakukan perhitungan makespan. 

3.2.3.3. Penjadwalan Produksi Dengan Metode Algoritma Hybrid Ant Lion 

Optimization (HALO) 

Pada penjadwalan usulan menggunakan metode algoritma Hybrid Ant 

Lion Optimization (HALO). Berikut langkah-langkah dari penjadwalan flowshop 

menggunakan algoritma HALO:  

1. Prosedur percobaan terhadap parameter  

Pada algoritma HALO, parameter yang digunakan adalah jumlah populasi (N) 

dan jumlah iterasi. Percobaan parameter menggunakan 3 level jumlah populasi 

yaitu 10, 50 dan 100. Sedangkan untuk jumlah iterasi menggunakan 3 iterasi yaitu 

10, 50, dan 100. Distribusi yang digunakan untuk mengolah data adalah distribusi 
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uniform. Masing-masing dari parameter ini dicoba untuk menyelesaikan kasus 

penjadwalan produksi diperusahaan menggunakan algoritma HALO.  

2. Melakukan inisialisasi posisi antlion dan semut dengan mekanisme random 

sebanyak jumlah populasi (N) dan jumlah dimensi sesuai dengan persamaan 10 

dan persamaan 11. Jumlah dimensi yang digunakan berdasarkan jumlah job dan 

dimensi mempengaruhi posisi urutan dari job. Untuk membatasi posisi dari 

antlion dan semut, maka digunakan batas atas (ub) dan batas bawah (lb). 

3. Menghitung nilai fungsi tujuan makespan untuk antlion. Dalam tahapan ini, 

urutan job berdasarkan posisi dari antlion sebanyak N. Posisi antlion disimpan 

sesuai dengan persamaan 13. Urutan job didapatkan berdasarkan metode Large 

Rank Value (LRV) yaitu pengurutan nilai posisi terbesar sampai terkecil. 

Namun, penentuan posisi pertama antlion didapatkan berdasarkan perhitungan 

NEH. Berikut langkah perhitungan NEH: 

1) Menjumlahkan waktu proses setiap job, dan membuat urutan job dari hasil total 

waktu proses terbesar sampai ke terkecil. 

2) Mengerjakan urutan pertama dan kedua dari hasil urutan job awal, sehingga 

ada 2 alternatif calon urutan baru. Hitung makespan dari masing-masing 

alternatif tersebut. Pilih salah satu hasil makespan terkecil dari 2 alternatif. Jika 

hasil yang diperoleh sama, maka tetap memilih salah satu untuk dijadikan 

urutan baru. 

3) Setelah urutan baru diperoleh, kemudian sisipkan 1 job awal ke sela urutan job 

baru. Sehingga terdapat calon alternatif urutan baru dan hitung makespan setiap 

urutan baru. 

4) Ulangi langkah 3 sampai semua job terpenuhi untuk dijadwalkan. 

5) Setelah urutan job baru didapatkan. Hasil posisi dari NEH diurutkan dengan 

mempertimbangkan Large Rank Value (LRV). 

4. Menentukan elite antlion.  

Setelah menghitung makespan berdasarkan masing-masing posisi antlion. Hasil 

makespan yang terkecil dianggap sebagai elite. 

5. Dalam setiap iterasi untuk setiap semut, satu antlion dipilih berdasarkan roulette 

wheel. Pada algoritma ini, roulette wheel yang dipilih sebagai antlion untuk 



28 
 

 
 

setiap semut adalah yang telah menjebak semut. Dengan menggunakan roulette 

wheel, solusi dengan nilai fitness yang lebih baik memiliki lebih banyak 

kesempatan untuk dipilih. 

6. Posisi semut diperbaharui dengan berjalan acak disekitar roda roulette dan 

berjalan acak disekitar antlion elit sesuai persamaan 14 dan persamaan 15. Batas 

bawah dan atas dari jalan acak semut dalam setiap iterasi dihitung dengan 

persamaan 18 dan persamaan 19. Untuk menjaga jalan acak dalam ruang 

keputusan, persamaan 22 digunakan untuk normalisasi. 

7. Menghitung nilai fungsi tujuan makespan untuk semut. 

Posisi dari semut digunakan untuk menentukan urutan job. Makespan yang 

dihasilkan dari posisi antlion dibandingkan dengan makespan dari posisi semut. 

Penentuan urutan job juga berdasarkan LRV, kemudian dihitung.  

8. Memperbaharui makespan. 

Jika makespan dari semut lebih besar dari antlion, maka antlion dianggap sudah 

memakan semut. Sehingga makespan semut yang sudah diperoleh akan digantikan 

sebagai makespan antlion, begitu juga posisinya pembaruan antlion untuk masuk 

keposisinya sesuai dengan persamaan 24. Namun, jika makespan dari semut lebih 

kecil, maka dianggap antlion gagal memakan semut. Sehingga makespan dan posisi 

sebagai urutan job dianggap tetap. 

9. Melakukan Local Search 

Prosedur local search yaitu do swap, do flip, dan do slide. Tujuan yang ingin 

dicapai agar dapat menemukan hasil makespan yang lebih minimum. Ketiga 

prosedur masing-masing dihitung nilai makespannya, lalu dipilih salah satu hasil 

makespan terkecil.  

10. Update Posisi 

Pembaharuan posisi untuk iterasi ke 2 dan iterasi selanjutnya, maka ulangi 

langkah 6 dan 7. Persamaan perhitungan yang digunakan juga mengulangi langkah 

ke 6 dan ke 7. 

11. Penjadwalan diperusahaan sesuai dengan fungsi tujuan 

Pada penelitian ini, fungsi tujuan yang ingin dicapai yaitu makespan yang 

minimum. Setelah beberapa parameter jumlah populasi dan jumlah iterasi sudah 
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dicoba, maka hasilnya dicatat sesuai dengan tabel 3.5 dan tabel 3.6. Kemudian, hasil 

makespan, urutan job dan waktu komputasi dibandingkan. Hasil makespan yang 

minimum yang kemudian dipilih, serta urutan job yang diperoleh menjadi urutan 

job usulan dari algoritma HALO 

Tabel 3. 5 Contoh Perbandingan Makespan 

N 
Jumlah 

Iterasi 
Makespan 

Urutan 

Job 

 10 

10    

50    

100    

 50 

10    

50   

100    

 100 

10    

50    

100    

 

Tabel 3. 6 Contoh Perbandingan Waktu Komputasi 

N 
Jumlah Iterasi 

10 50 100 

10       

50       

100       

 

3.2.3.4. Perbandingan penjadwalan FCFS dengan metode Algoritma HALO 

Membandingkan hasil makespan 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. 7 Perbandingan Makespan Penjadwalan Antlion dan Perusahaan 

No Metode Urutan Job Hasil Makespan 

1 Penjadwalan Perusahaan     

2 
Penjadwalan dengan algoritma 

HALO  
    

3 Selisih     
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3.2.4. Gantt Chart Hasil Penjadwalan Perusahaan Metode FCFS dan 

Algoritma HALO 

Tahap ini menunjukkan hasil gantt chart dari metode yang digunakan oleh 

perusahaan yaitu FCFS dan metode usulan yaitu algoritma HALO. Hasil makespan 

terkecil yang diperoleh dari hasil perbandingan beberapa parameter dipilih, 

kemudian urutan job digambarkan melalui gantt chart. Tujuannya agar mengerti 

kapan dan di mesin mana job tersebut diproses, begitu juga pada FCFS.   

3.2.5. Tahap Analisis dan Intepretasi Hasil 

Tahap ini membahas perbandingan analisa hasil HALO dengan metode yang 

ada diperusahaan yang sesuai tabel 3.7. Selain itu, Analisa yang dilakukan juga 

dilihat dari segi efisiensi hasil perbandingan perhitungan mengenai makespan. 

Untuk dapat mengetahui penjadwalan yang optimal, maka dilihat dari nilai fungsi 

tujuannya. Fungsi tujuan yang dimaksud berdasarkan nilai makespan yang terkecil. 

Begitu juga pada tahap ini membahas perbandingan analisa hasil HALO dengan 

algoritma ALO. 

3.2.6. Tahap Kesimpulan dan Saran 

Setelah menyelesaikan tahapan alur proses penelitian mulai dari tahap 

identifikasi, pengumpulan data dan pengolahan data. Kemudian dilanjutkan 

dengan tahap analisa dan intepretasi hasil, sehingga dapat dilanjutkan dengan 

kesimpulan dan saran. Pada tahap menarik kesimpulan, tentunya akan dilanjutkan 

dengan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya. Selain itu juga, saran 

untuk perusahaan mengenai solusi yang diperoleh dari adanya penelitian ini. 


