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  BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Definisi Penjadwalan Produksi 

Menurut beberapa penelitian penjadwalan produksi merupakan kegiatan 

pengalokasian sumber daya untuk setiap proses dilakukan (Vollmann et al., 2005). 

Penjadwalan produksi ialah proses pengambilan keputusan untuk menghasilkan 

output melalui proses pengelompokan, pemilihan dan penetuan waktu penggunaan 

sumber daya (resource) yang dimiliki (Nurhasanah et al., 2014). Dari dua penelitian 

diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penjadwalan produksi merupakan proses 

mengambil keputusan kapan atau dimana pekerjaan akan dilakukan untuk 

menghasikan output tertentu. 

Keputusan diambil untuk penjadwalan produksi mengurutkan pengerjaan atau 

job, waktu mulai dan selesai mengerjakan job, urutan operasi dalam suatu pengerjaan 

job. Masalah yang sering terjadi dalam penjadwalan produksi adalah pengurutan 

pengerjaan job yang dapat didefinisikan sebagai penetuan kedatangan pekerjaan yang 

datang pada mesin tertentu dengan jangka waktu dan kapasitas tertentu. Elemen–

elemen yang dibutuhkan dalam penjadwalan produksi antara lain jumlah part yang 

akan di produksi, urutan ketergantungan antara operasi satu dengan lainya, waktu 

proses untuk masing–masing proses, serta fasilitas (mesin) yang dibutuhkan untuk 

setiap proses operasi. Sedangkan output dari penjadwalan produksi adalah gantt chart 

(urutan pemrosesan operasi dari mulai pada titik 0 sampai semua part selesai 

diproses). 

Penjadwalan produksi sangat dibutuhkan diperindustrian untuk mengurangi 

alokasi tenaga operator, mesin dan peralatan produksi dan untuk aspek lainya agar 

mendapatkan hasil yang lebih efisien. Hal ini berperan penting untuk mengambil 

keputusan yang baik dalam proses produksi. 
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2.2 Tujuan Penjadwalan 

Tujuan penjadwalan ialah mengurangi waktu keterlambatan dari batas waktu 

yang telah disetujui dengan custommer dan produktivitas mesinjadi meningkat, 

sehingga biaya produksi pun menjadi lebih efisien. Menurut Baker and Trietsch 

(2009), beberapa tujuan dilaksanakannya penjadwalan sebagai berikut :  

1. Meningkatkan produktivitas mesin dan meminimasi waktu mesin menganggur.  

2. mengurangi persediaan barang (work in process inventory) berdampak pada 

minimasi biaya simpan. 

3. Mengurangi maksimum keterlambatan dan jumlah job yang terlambat. 

4. Meminimasi biaya produksi, biaya lembur, dan biaya penalty keterlambatan.  

 

2.3 Klasifikasi Penjadwalan 

Klasifikasi penjadwalan produksi menurut Ginting (2009), pada perinsip 

awalnya ada dua macam yaitu : 

1. Penjadwalan  dengan alur maju (forward scheduling) 

Operasi penjadwalan dimulai dari tanggal penerimaan order secara maju. 

Dan kemungkinan terjadi ketersediaan bahan baku sampai pada giliran di 

proses. Keutungan dari metode ini penjadwalan dapat menggunkan algoritma 

SPT (shorthess processing time) sehingga dapat didapatkan penjadwalan 

dengan hasil yang maksimum. 

2. Penjadwalan dengan alur mundur (backward scheduling) 

Suatu teknik penjdawalan dimulai dari waktu penyelesaian operasi terakhir. 

Manfaat dari metode ini dapat mengurangi jumlah dari barang setengah jadi 

(work in process). 
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Berdasarkan pola aliran proses pengerjaan job  

1. Aliran produksi flowshop 

Proses produksi dengan aliran flowshop dapat didefinisikan sebagai  proses 

pengerjaan job-job yang akan melalui mesin yang telah disusun sesuai dengan 

proses pengerjaan part (Masudin et al., 2014). Prosses produksi dengan aliran 

ini identik dengan pola aliran dari mesin satu ke mesin lainya atau dengan kata 

lain job akan di proses seluruhnya mengalir pada arah jalur produk yang sama. 

Sebagai contoh misalkan terdapat 2 job dan 3 mesin.Data waktu proses 

untuk permasalahan tersebut disajikan dalam bentuk tabel 2.1 dibawah ini. 

Sedangkan aliran jobnya ditunjukkan pada gambar 2.1. 

Tabel 2.1 waktu proses tiap job dalam mesin 

Job 
Mesin  

M1 M2 M3 

J 1 2 6 5 

J2 4 3 1 

 

M1 M2 M3

J1

J2

J1

J2
 

Gambar 2.1 Jalur proses flowshop 

2.4 Klasifikasi Penjadwalan  

Penjadwalan produksi dapat diklasifikasikan dari perbedaan kondisi yang 

mendasarinya, klasifikasi penjadwalan yang sering terjadi dalam proses produksi 

adalah sebagai berikut:  

1. Berdasarkan Product Positioning 

a. Make to order, jumlah dan jenis produk yang dibuat berdasarkan 

pemintaan dari konsumen, biasanya salah satu tujuan kebijakan ini adalah 

mengurangi biaya simpan 
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b. Make to stock, jumlah dan jenis produk terus menerus dibuat untuk 

disimpan dalam inventory. 

2. Berdasarkan pola kedatangan job 

a. Statik, pengurutan job terbatas pada pesan yang ada. Job yang baru tidak 

mempengaruhi pengurutan job yang sudah dibuat 

b. Dinamik, pengurutan job selalu diperbaharui jika ada job baru yang datang 

3. Berdasarkan waktu proses 

a. Deterministik, waktu proses yang diterima sudah diketahui dengan pasti.  

b. Stokastik, waktu proses yang diterima belum pasti, oleh karena itu pelu 

diperkirakan dengan menggunakan distribusi probabilitas.  

2.5 Prioritas Dispatching Rules 

1. First Come First Serve (FCFS) 

Dalam metode ini, alur penjadwalan dilakukan berdasarkan waktu 

kedatangan job atau pesanan pelanggan. Jadi job yang pertama kali datang, 

akan dikerjakan terlebih dahulu dan seterusnya untuk seluruh job berikutnya. 

2. NEH 

Metode yangdikembangkan oleh Nawaz, Enscore, dan Ham pada tahun 

1983. metode ini disebut metode Incremental Construction Algorithms yang 

telah mendapat penghargaan sebagai metode heuristic terbaik dalam 

Permutation Flow Shop Sequencing Problem (PFSP). 

2.6 Hasil dari Penjadwalan Produksi 

Suatu aliran kerja dapat dikatakan lancar apabila alur kerja tersebut membentuk 

aktivitas-aktivitas output, dimana menurut ada beberapa output yang dihasikan dalam 

proses tersebut (Ginting, 2009), diantaranya:  

1. Pengurutan (sequencing)  

Sequencing adalah proses job mana yang harus diutamakan terlebih dahulu 

untuk dikerjakan bila suatu fasilitas harus memproses banyak job dalam waktu 

yang bersamaan. 
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2. Pembebanan (loading)  

Pembebanan dilakukan dengan menugaskan job-job  pada mesin tertentu 

berdasarkan pengurutan yang telah di prioritaskan. 

3. Prioritas job (dispatching)  

Dispatching adalah job mana yang akan diseleksi dan diprioritaskan untuk 

dapat di kerjakan paling utama.  

4. Pengendalian kinerja  

Pengendalian kinerja dilakukan dengan melakukan peninjauan terhadap 

status job pada saat melalui proses tertentu dan mngurutan kembali urutan-

urutannya.  

5. Updating Jadwal  

Melakukan revisi pada aturan prioritas sebagai bentuk refleksi jika adanya 

kondisi operasi yang memungkinkan untuk di ganti.  

6. Updating Schedules 

Pembuatan jadwal terbaru jika pada kondisi dilapangan terjadi masalah 

baru yang memang perlu diakomodasi.  

2.7 Diagram Gantt chart 

Gantt chart adalah gambaran grafis hubungan antara alokasi sumber daya 

dengan waktu dalam batang . Pada gantt chart terdapat dua sumbu, yaitu vertikal dan 

horizontal. Sumbu vertikal menggambarkan sumber daya yang digunakan, sedangkan 

sumbu horizontal menggambarkan satuan waktu. Gantt chart adalah alat bantu 

sederhana untuk menyelesaikan masalah penjadwalan (Ginting, 2009). Gantt chart 

dapat membantu penggunanya untuk memastikan bahwa, 

a) Urutan kinerja telah diperhitungkan 

b) Perkiraan waktu kegiatan telah tercatat 

c) Semua kegiatan telah direncanakan 

d) Keseluruhan waktu proyek telah dibuat 
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Gantt chart tidak bisa menunjukkan hubungan antara aktivitas dan bagaimana 

akibat dari aktivitas satu dengan aktivitas lain bila waktunya terlambat atau 

dipercepat.Untuk mengatasi kekurangan dari gantt chart, maka perlu dilakukan 

modifikasi dengan mengembangkan teknik baru yaitu jaringan (network). 

Mesin                   

1 Job 1 Job 2       

                   

2     Job A Job 2     

  1 2 3 4 5 6 7 8 waktu 
 Gambar 2.2 Gantt chart flowshop 

 

Kelebihan dari gantt chart adalah : 

1. Untuk mengetahui  urutan pengerjaan dan waktu. 

2. Jika jumlah kegiatan tidak banyak atau hanya sekedar jadwal induk, maka alat 

bantu gantt chart menjadi pilihan pertama dalam proses perencanaan dan 

pengendalian kegiatan. 

Kekurangan dari gantt chartadalah : 

1. Tidak memperhatikan ketergantungan dan hubungan antara proses, sehingga 

sulit untuk diantisipasi jika terjadi keterlambatan suatu kegiatan terhadap 

keseluruhan proyek. 

2. Daya  guna Gantt Chart akan menurun, karena untuk melakukan perbaikan dan 

pembaharuan Gantt Chart harus dilakukan membuat kembali, sehingga kurang 

efisien. 

Gantt Chart tidak mampu menyajikan jadwal yang sistematis dan kesulitan 

dalam menentukan keterkatian antar kegiatan jika diterapkan untuk proyek –proyek 

yang berukuran sedang atau besar serta kompleks 
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2.8 Penjadwalan Flowshop 

Sistem penjadwalan dalam flowshop adalah penjadwalan dari seluruh job 

dengan urutan proses sama dan masing-masing job menuju ke masing-masing mesin 

dalam waktu tertentu. Sistem ini dapat digambarkan seperti urutan linear pada mesin-

mesin seperti pada lini perakitan. Setiap job diproses sesuai dengan urutan prosesnya 

dan dari suatu mesin ke mesin lainnya. Penjadwalan yang memiliki urutan yang sama 

atas penggunaan masing-masing mesin disebut dengan permutationschedule. Dalam 

kriteria pengukuran diperlukan penjadwalan yang terus berjalan tanpa adanya waktu 

menganggur. Perhitungan penjadwalan harus dipertimbangkan ketika diperoleh solusi 

yang optimal dengan meningkatkan jumlah job atau mesin.   

Tipe penjadwalan flowshop adalah pergerakan dari unit satu ke unit yang lain 

secara terus menerus dengan melewati workstation dan disusun berdasarkan produk 

yang di buat (Baker and Trietsch, 2009). Menurut Pinedo (2016) menjelaskan bahwa 

sistem produksi flowshop memiliki berbagai aturan yaitu:  

1. Flowshop 

Pada aliran proses ini job pada mesin ke n harus menunggu job terdahulu 

selesai di proses pada mesin berikutnya. Aliran pada proses ini hanya memiliki 

satu lini produksi.  

2. Hybrid flowshop 

Pada tipe flowshop ini job akan diproses secara bersamaan pada beberapa 

mesin pararel di minimal 1 stageatau tahap dari satu proses produksi. 

2.9 Setup Time dan Removal Time 

Pada perindustrian, untuk memproses sebuah produk mesin mebutuhkan 

waktu set up dan removal. Waktu set up ialah rentang waktu yang dibutuhkan untuk 

menyiapkan (mesin,alat,dan bahan yang digunakan) untuk memproses pekerjaan, 

sedangkan waktu removal adalah waktu yang digunakan untuk menormalkan keadaan 

mesin awalnya setelah menyelesaikan pekerjaan sebelum di-setup lagi untuk 

mengerjakan pekerjaan selanjutnya(Rajendran and Ziegler, 1997). 
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2.10 Klasifikasi Flowshop Dengan Setup Time 

Gambar berikut ini menunjukkan bahwa masalah flowshop yang melibatkan 

setup umumnya termasuk dalam empat kategori, sebagai berikut: 

 

 

Gambar 2.3 Klasifikasi  flowshop dengan setup time 

Sumber : (Cheng et al., 2000) 

SIJST (Sequence Indpendent Job Setup Time) adalah kondisi untuk memulai 

kegiatan untuk menyiapkan pekerjaan dimesin tidak bergantung pada pekerjaan 

lain(Cheng et al., 2000). 

SDJST (Sequence Dependent Job Setup Time) yaitu kondisi untuk memulai 

kegiatan untuk menyiapkan pekerjaan dimesin bergantung pada pekerjaan lain 

(Cheng et al., 2000). Contohnya bagian dari setup pekerjaan i di mesin sebelumnya 

dapat digunakan untuk pekerjaan berikutnya dan setup tersebut juga bergantung pada 

pekerjaanyang sedang diproses saat ini. 

SIFST (Sequence Independent Family Setup Time) dan SDFST (Sequence 

DependentFamily Setup Time) memiliki arti yang sama dengan SIJST dan SDFST. 

Hanya saja, SIFST dan SDFST berlaku untuk kondisi apabila terdapat beberapa 

family job. Ukuran untuk family job dikategorikan menjadi group dan batch. 
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2.11 Konsumsi Energi 

Akhir-akhir ini pemanasan global dan perubahan iklim sangat memperhatikan. 

Hal ini di sebabkan banyak perushaan yang kurang mempertahikan konsmsi energi. 

konsumsi energi yang banyak dapat  menyebabkan karbon emisi yang meningkat. 

Meningkatnya karbon emisi ini menyebabkan pemanasan global.Sektor perindustrian 

menyumbang sekitar setengah dari total konsumsi energi dunia. Dengan demikian 

perusahaan manufaktur menjadi sumber utama pemanasan global. Karena itu, 

perusahaan manufaktur harus mencari cara untuk mengurangi konsumsi energi dan 

karbon emisi yang dihasilkan (Fang et al., 2011). Oleh karena itu, beberapa 

perusahaan memperhatiakan konsumsi energi (Zhang et al., 2014).Sekitar 50% 

konsumsi energi yang di butuhkan sector industry. Dalam jurnal Vuletić et al. (2010), 

perusahaan banyak menggunakan peralatan dan mesin dengan jumlah besar dan 

membutuhkan konsumsi energi yang besar. Sebagian besar energi dikonsumsi pada 

saat mesin dalam keadaan menganggur atau idle (Mouzon et al., 2007). Sehingga 

diusulkan penjadwalan dengan mematikan mesin disaat menganggur untuk 

mengurangi biaya konsumsi energi.Untuk menentukan total konsumi energi yang 

dikeluarkan dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Li, Sang, Han, 

Wang, & Gao, 2018): 

 

𝐵𝑖 = ∑ 𝑊𝑃𝑖𝑗𝑛
𝑗=1        (1) 

𝑊𝑆𝑖 = 𝑆𝑖𝑗 + ∑𝑆𝑖𝑗+1       (2) 

𝑊𝑅𝑖 = ∑ 𝑅𝑖𝑗𝑛
𝑗=1        (3) 

𝑊𝐼𝑖 = 𝑇𝑖 − (𝐵𝑖 +𝑊𝑆𝑖 +𝑊𝑅𝑖)      (4) 

𝑇𝐶𝐸 = ∑ (𝐵𝑖. 𝑒𝑝𝑖 + 𝑊𝑆𝑖. 𝑒𝑠𝑖 +𝑊𝑅𝑖. 𝑒𝑟𝑖 +𝑊𝐼𝑖. 𝑒𝑖𝑖)𝑚
𝑖=1    (5) 
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Keterangan;  

Persamaan 1 =  menghitung waktu sibuk tiap mesin 

Persamaan 2 =  menghitung total waktu set up pada setiap mesin  

Persamaan 3 =  menghitung total waktu removal pada setiap mesin 

Persamaan 4  = menghitung total waktu idle pada setiap mesin { total idle – 

(idle di waktu proses + idle diwaktu set up + idle di waktu removal )} 

Persamaan 5 = menghitung total konsumsi energi {waktu proses.idle saat 

proses + waktu set up. Idle saat set up + waktu remval.idle di waktu removal. 

 𝐵𝑖             = waktu sibuk pada mesin ke-i 

TEC = Total Konsumsi Energi 

WSi = total waktu setup 

Sij = waktu setup pada mesin 1 

Pij = waktu proses pada mesin i 

WPi = total waktu proses 

epi = konsumsi energi saat proses 

Rij = waktu removal pada mesin i 

WRi = total waktu removal 

eri = konsumsi energi saat removal 

Ti =  total waktu idle 

WIi = waktu idle pada mesin i 

eii = konsumsi energi saat idle  

2.12 Penjadwalan urutan job dengan algoritma Grey Wolf 

Menurut Lu et al. (2017), GWO adalah metaheuristik baru yang terinspirasi 

oleh perburuan grey wolf untuk mangsa di alam. GWO menyimpan solusi terbaik 

yang diperoleh melalui iterasi. Tujuannya untuk menjangkau mangsa dengan rute 

sesingkatnya .Menurut Guha et al. (2016), Grey wolf jantan atau betina memiliki 

kekuatan pengambilan keputusan tentang berburu, tempat tidur, waktu untuk bangun 

dan lain-lain. Sebelum masuk kedalam langkah-langkah pembahasan algoritma, ada 

beberapa konstanta atau parameter yang harus diketahui.Diasumsikan dalam kasus 
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ini, dimensi bernilai 2 karena ada 2 dimensi yang akan dicari solusinya yaitu x dan y.  

Berikut merupakan tahapan GWO sebagai berikut : 

1. Penulis mempertimbangkan solusi terbaik (α). Solusi terbaiknya setelahnya 

adalah beta (β) dan delta. Pemburuan dipandu oleh nilai alfa, beta, dan omega. 

2. GWO mengepung mangsa untuk memodelkan secara matematis, dengan 

persamaan sebagai berikut : 

𝐷
→ =|

𝐶
→ . 

𝑋𝑃
→ (𝑡) - 

𝑋
→(𝑡) |............................................................ (6) 

𝑋
→ (t + 1) =

𝑋𝑃
→ (𝑡) - 

𝐴
→ . 

𝐷
→........................................................... (7) 

 

Dimana t merupakan indentifikasi dalam iterasi perbaru, 
𝐴
→ dan 

𝐶
→ adalah 

koefisien factor.
𝑋𝑝
→ merupakan posisi factor, dan 

𝑋
→ mengindentifikasi posisi 

factor grey wolf. 

𝐴
→ = 2

𝑎
→ . 

𝑟1
→ - 

𝑎
→ ....................................................................... (8) 

𝐶
→ = 2 . 

𝑟2
→ ................................................................................... (9) 

Dimana komponen
𝑎
→ antara 0 hingga 2. r1 dan r2 merupakan nilai 

random factor [0,1]. 

 

3. GW memiliki kemampuan untuk mengetahui lokasi pemangsa. Dalam rumus, 

alfa, beta, dan delta memberikan solusi terbaik mengenai lokasi mangsa. 

Berikut merupakan formulasinya : 

𝐷𝛼
→  =|

𝐶1
→ . 

𝑋𝛼
→ −

𝑋
→ |,

𝐷𝛽
→  =|

𝐶2
→ . 

𝑋𝛽
→ −

𝑋
→ |,

𝐷𝛿
→  =|

𝐶3
→ . 

𝑋𝛿
→ −

𝑋
→ | ........ (10) 

𝑋1
→ =

𝑋𝛼
→  . 

𝐴1
→ .  (

𝐷𝛼
→ ),

𝑋2
→ = 

𝑋𝛽
→ − 

𝐴2
→ .  (

𝐷𝛽
→ ),

𝑋3
→ =  

𝑋𝛿
→ − 

𝐴3
→ .  (

𝐷𝛿
→ ) .... (11) 

𝑋
→(t + 1) = 

𝑥1
→ 

3
+

𝑥2
→ 

3
+ 

𝑥3
→ 

3
 ............................................................ (12) 
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Berikut merupakan pseudocode untuk algoritma GWO: 

 

Initialize the grey wolf position. 

Initialize a, A, and C 

Compute the fitness of each search agents in the pack 

Set the Xa,Xb,Xc according to the fitness 

t=1 

While(t<Max) 

 fpr each wolf 

  Update the position by equation(6) 

 End for 

 Update a,A and C 

 Compute the fitness of each search agents in the pack 

 Update the Xa,Xb,Xc 

 For Xa,Xb,Xc 

  Update the position by equation(12) 

  Compute the fitness and update in accprding 

 fitness 

 t=t+1 

end white 

Output X 
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2.13 Literature Review 

Tabel 2.2 Literatur Review Jurnal Pendukung 

No 
Nama Penulis 

(Tahun) 

Jenis 

Lingkungan 

Manufaktur 

Metode Kriteria 

1 

Chen (2009) Flowshop Genetic 

Algorithm 

Konsumsi 

energy 

2 Schulz (2018) 

Hybrid 

Flowshop 

Genetic 

Algorithm 
Energy Cost 

3 

Shrouf et al. 

(2014) 

Flowshop 
Genetic 

Algorithm 

Konsumsi 

energy 

4 Dai et al. (2013) 

FlexsibleFlow

shop 

Genetic 

algorithm 

Konsumsi 

energy 

5 

Bruzzone et al. 

(2012) 

Flexible 

Flowshop 

Genetic 

Algorithm 

Konsumsi 

energy 

6 Li et al. (2018) 

Hybrid  

Flowshop 

Branch-and-

Bound  

Konsumsi 

energy 

7 Dai et al. (2013) 

Flexible 

Flowshop 

Genetic 

algorithm 

Konsumsi 

energy 

8 

Rubin, P. A., & 

Ragatz, G. L. 

(1995) 

Pure flow 

shop 

Genetic 

algorithm 
 Tardiness 

 

 

 


