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      BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Di era perusahaan manufaktur di Negara ini mulai sangat maju. Salah 

satunya home industri bordir, contohnya Fitria bordir. Home industri Fitria bordir 

berada di kecamatan sukun kabupaten malang. Perusahaan ini beroperasi selama 

24 jam menggunakan 3 shift kerja. Perusahaan ini menggunakan metode strategi 

make to order dengan alur flow shop. Sistem penjadwalan yang digunakan 

perusahaan yaitu aturan FCFS (First Come First Serve). Aturan FCFS pesanan 

yang pertama di produksi terlebih dahulu. Untuk penjadwalan seperti waktu 

proses yang panjang mengakibatkan konsumsi energy yang besar. Home industri 

Fitria bordir belum memperhatikann konsumsi energi. Konsumsi energi yang 

besarakan berdampak buruk bagi perusahaan. Oleh karena itu konsumsi energi 

harus di perhatikan oleh perusahaan.  

Home industri Fitria bordir saat ini mengalami masalah penjadwalan. 

Penjadwalan yang tidak tepat mengakibatkan complation time yang panjang. Set 

up time yang besar mengakibatkan konsumsi energi yang besar. Mesin yang set 

up time yang besar berada di mesin bordir. Pada saat set up mesin konsumsi 

energinya sangat besar ini tergantung job mana yang akan di kerjakan terlebih 

dahulu . Konsumsi energi yang di keluarkan perusahaan sebesar ± 1000 Kwh 

setiap hari. Setiap bulan konsumsi energi yang di keluarkan perusahaan ± 20.00 

Kwh. Sehingga menyebabkan tingginya konsumsi energi yang dikeluarkan oleh 

perusahan. Maka perusahaan harus memperhatikan sistem penjadwalan agar dapat 

mengurangi konsumsi energi. 

 



2 
 

 

Menurut Mansouri et al. (2016), dalam penjadwalan flowshop terdapat trade-off 

antara mengoptimalkan makespan (yang bergantung pada waktu proses dan waktu set 

up) dan konsumsi energi. Oleh karena itu, trade-off dapat di ketahuidengan cara yang 

efisien dapat mendukung pengambilan keputusan saat menjadwalkan operasi proses 

produksi. Penjadwalan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan ini 

menggunkan penjadwalan produksi flow shop dengan algoritma Grey Wolf. Menurut 

Mouzon et al. (2007),Algoritma Grey Wolf adalah algoritma metaheuristik baru yang 

meniru perilaku berburu atau mencari mangsa dari Grey wolf itu sendiri. Penelitian 

sebelumnya tidak ada yang membahas penjadwalan flowshop untuk meminimasi 

konsumsi energi menggunakan Grey wolf algorithm. Oleh karenaitu penelitian ini 

melakukan pengembangan  algoritma Grey wolf untuk menimalkan konsumsi energi 

dalam penjadwalan produksi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Pada rumusan masalah ini membahas penjadwalan produksi menggunakan 

algoritma Grey wolf untuk mengurangi konsumsi energi. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengaplikasikan algoritm Grey wolf untuk mengurangi konsumsi energi pada 

penjadwalan produksi. 

2. Membandingkan  hasil konsumsi energi perusahaan dengan hasil konsumsi 

menggunakan algorithm Grey wolf. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Pada manfaat penelitian ini di dapatkan : 

1. Mendapatkan jadwal produksi yang tepat dan mengetahui konsumsi energi 

yang minimal, sehingga biaya konsumsi energi yang di keluarkan perusahaan 

minim. 

2. Referensi penelitian akan menjadi sumber referensi selanjutnya yang 

berhubungan dengan minimasi konsumsi energi untuk penjadwalan produksi. 
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1.5 Batasan Masalah  

1. Proses produksi ini di ambil pada tanggal 6 april 2019 

2. Tidak membahas masalah biaya 

1.6 Asumsi 

1. Kondisi mesin produksi di home industri fitria bordir masih bagus. 

2. Bahan baku di perusahaan mencukupi untuk proses produksi. 

 


