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LANDASAN TEORI

2.1 Penjadwalan Produksi

Penjadwalan dapat didefinisikan sebagai pengaturan waktu dari suatu

kegiatan yang mencakup kegiatan mengalokasikan fasilitas, peralatan atau tenaga

kerja bagi suatu kegiatan operasi dan menentukan urutan pelaksanaan kegiatan

operasi. Penjawalan juga dapat diartikan sebagai proses pengalokasian sumber-

sumber guna melaksanakan sekumpulan tugas dalam jangka waktu tertentu.

Berbagai teknik dapat diterapkan untuk penjadwalan, teknik yang digunakan

tergantung dari volume produksi, variasi produk, keadaan operasi, dan

kompleksitas dari pekerjaan sendiri dan pengendalian yang diperlukan selama

proses (Kuswandi, 2010).

Penjadwalan merupakan alat ukur yang baik untuk perencanaan agregat.

Pesanan-pesanan pada tahap ini akan di tugaskan pertama kalinya pada sumber

daya tertentu (fasilitas, pekerja, peralatan), kemudian dilakukan pengurutan kerja

pada tiap-tiap pusat pemrosesan sehingga di capai optimalitas utilisasi kapasitas

yang ada (Masruroh, 2006).

Kebanyakan perusahaan menyelesaikan pekerjaan secara bersamaan,

karena itu perlu menggabungkan beberapa jadwal kerja. Penggabungan ini

dimungkinkan apaila tanggal penyerahan atau selesai untuk setiap pekerjaan dapat

diketahui dan seluruh penggabungan tersebut akan dilaksanakan oleh setiap

bagian proses sepanjang periode yang direncanakan. Proses penggabungan ini

disebut penjadwalan (scheduling) dan hasilnya secara sederhana disebut jadwal

(schedule) atau jadwal produksi (production schedule) secara keseluruhan. Salah

satu kunci keberhasilan dalam meningkatkan efisiensi dalam unit operasi adalah

kemampuan untuk menyusun jadwal secara efektif. Namun dalam menyusun

jadwal secara efektif terdapat beberapa kesulitan, yaitu kesulitan dalam

mengidentifikasi tujuan dari jadwal yang sedang dilaksanakan dan jumlah yang

sangat besar dari jadwal yang mungkin (Kuswandi, 2010).
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Persoalan penjadwalan adalah persoalan pengalokasian pekerjaan ke

mesin, pada kondisi mesin mempunyai kapasitas dan jumlah terbatas. Secara

umum masalah penjadwalan dapat dijelaskan sebagai n job (J1, J2, …, Jn) yang

harus diproses di m mesin (M1, M2,…,Mn). Waktu yang diperlukan untuk

memproses pekerjaan J1 pada mesin M adalah P setiap job harus diproses tanpa

dihentikan selama waktu proses p mesin hanya dapat menangani satu job pada

saat yang sama, dan secara terus menerus tersedia sejak waktu nol (time zero).

Pemecahan permasalahan yang diinginkan adalah mendapatkan jadwal yang

optimal, yaitu menyelesaikan semua pekerjaan dengan mendapatkan jadwal yang

optimal yaitu menyelesaikan semua pekerjaan dengan adanya keterbatasan

kapasitas dan ketersediaan mesin dengan memenuhi fungsi tujuannya (Kuswandi,

2010).

Unsur-unsur vital dalam  penjadwalan adalah sumber-sumber (resorces)

yang dikenal dengan daya mesin dan tugas-tugas (task) yang dikenal dengan

pekerjaan-pekerjaan (jobs), untuk dapat melakukan penjadwalan dengan baik,

maka waktu proses kerja setiap mesin serta jenis pekerjaan (job) yang akan

dijadwalkan perlu diketahui (Masruroh, 2006).

2.1.1 Fungsi dan Tujuan Penjadwalan Produksi

Adapun fungsi pokok dari penjadwalan produksi adalah untuk membuat

agar proses produksi dapat berjalan lancar sesuai waktu yang telah direncanakan,

sehingga bekerja dengan kapasitas penuh dengan biaya seminimal mungkin serta

kuantitas produk yang diinginkan dapat diproduksi tepat pada waktunya

(Masruroh, 2006).

Fungsi dari penjadwalan berbeda untuk masing-masing proses. Namun

secara umum, penjadwalan berfungsi untuk (Haming, 2007):

1. Mengefisienkan penggunaan sumber daya. Jika jadwal produksi kurang

baik maka tingkat penggunaan kapasitas mesin dan masukan akan kurang

efisien. Kapasitas dapat menghadapi gejala pengangguran (idle) sumber

daya, termasuk sumber daya manusia. Pengolahan akan mengalami

gangguan ketidaklancaran, bahkan dapat menyebabkan terjadinya
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keterlambatan. Hal tersebut akan mengakibatkan naiknya biaya produksi,

dan pada akhirsya akan mempengarui daya saing perusahaan.

2. Mengefektifkan penggunaan sumber daya. Jadwal yang baik menyebabkan

penyediaan sumber daya,  termasuk kapasitas produksi yang sesuai dengan

kebutuhan pengolahan. Pada akhirnya, kondisi selaras dan seimbang itu

akan mendukung tercapainya efisiensi dalam proses produksi. Pada

gilirannya nanti,  kondisi tersebut akan menekan biaya pengerjaan

sehingga akan  menurunkan biaya produksi, dan akan meningkakan daya

saing perusahaan.

Secara rinci dapat dijabarkan bahwa penjadwalan merupakan sebuah

fungsi pengambilan keputusan, yaitu dalam menentukan jadwal paling tepat atau

merupakan sebuah teori yang berisi kumpulan prinsip, model, teknik dalam

pengambilan keputusan. Tujuan penjadwalan adalah sebagai berikut

(Mangngenre, 2014):

1. Meningkatkan penggunaan sumber daya atau mengurangi waktu

tunggunya.

2. Mengurangi persediaan barang setengah jadi atau mengurangi sejumlah

pekerjaan yang menunggu dalam antrian ketika sumber daya yang ada

masih mengerjakan yang lain.

3. Mengurangi beberapa kelambatan pada pekerjaan yang mempuntai batas

waktu penyelesaian (due date) sehingga akan meminimasi penalty cost

(biaya keterlambatan).

4. Membantu pengambilan keputusan mengenai perencanaan kapasitas

pabrik dan jenis kapasitas yang dibutuhkan sehingga penambahan biaya

yang mahal dapat dihindarkan.

5. Meminimasi rata-rata waktu proses dalam suatu sistem.

6. Memperbaiki keakuratan status informasi pekerjaan.

7. Mengurangi set up times.
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Pada saat merencanakan suatu jadwal produksi, yang harus

dipertimbangkan adalah ketersediaan sumber daya yang dimiliki, baik berupa

tenaga kerja, peralatan prosesor ataupun bahan baku. Karena sumber daya yang

dimiliki dapat berubah-ubah (terutama operator dan bahan baku), maka

penjadwalan dapat kita lihat merupakan proses yang dinamis (Nasution, 2008).

2.1.2 Elemen Penjadwalan Produksi

Proses operasi terdapat tiga elemen penjadwalan yaitu job, operasi dan

mesin. Ketiga elemen tersebut dijelaskan sebagai berikut (Baker, 2009 dikutip

oleh Widodo, 2014):

1. Job

Job dapat didefinisikan sebagai suatu pekerjaan yang harus diselesaikan

untuk mendapatkan suatu produk. Job biasanya terdiri dari beberapa

operasi yang harus dikerjakan (minimal 1 operasi). Manajemen melalui

perencanaan yang telah dibuat atau berdasarkan pesanan dari pelanggan,

memberikan job kepada bagian shop floor untuk dikerjakan. Informasi

yang dimiliki oleh suatu job ketika datang ke bagian shop floor biasanya

adalah operasi-operasi yang harus dilakukan didalamnya (dari bagian

engineering), saat job diselesaikan dan saat job mulai dapat dikerjakan.

2. Operasi

Operasi adalah bagian proses dari job untuk menyelesaikan suatu job.

Operasi-operasi dalam job diurutkan dalam suatu urutan pengerjaan

tertentu. Urutan tersebut ditentukan pada saat perencanaan proses. Suatu

operasi baru dapat dikerjakan apabila operasi atau proses yang

mendahuluinya sudah dikerjakan terlebih dahulu. Tabel waktu operasi

berisikan informasi mengenai urutan pengerjaan dan jenis mesin yang

digunakan dalam setiap operasi.

Setiap operasi memiliki waktu proses. Waktu proses operasi (tij) adalah

waktu pengerjaan yang diperlukan untuk melakukan operasi tersebut.

Waktu proses operasi untuk suatu job biasanya telah diketahui sebelumnya
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dan mempunyai besar tertentu. Waktu proses operasi ditampilkan juga

dalam bentuk tabel yang dikenal dengan tabel waktu operasi.

3. Mesin

Mesin adalah sumber daya yang diperlukan umtuk mengerjakan proses

penyelesaian suatu job. Setiap mesin hanya dapat memproses satu tugas

pada satu saat tertentu.

2.1.3 Istilah dalam Penjadwalan

Pembahasan mengenai masalah penjadwalan akan dijumpai beberapa

istilah, sebagai berikut (Baker, 2009 dikutip oleh Widodo, 2014):

1. Ready time (rj), yaitu waktu yang menunjukkan saat job siap untuk

dikerjakan.

2. Waiting time (Wj), yaitu waktu yang dilalui suatu pekerjaan sebelum

mulai diproses

3. Completion time (Cj), yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan

suatu operasi dari pekerjaan j

4. Flow Time (Fj), yaitu waktu antara job ke-j siap dikerjakan sampai job

tersebut diselesaikan.

Fj = Cj – rj

5. Completion Time (Cij), yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan

suatu operasi dari pekerjaan j pada mesin. Dalam waktu proses ini sudah

termasuk waktu yang dibutuhkan untuk persiapan dan pengaturan (set up).

Cj = Fj + rj

6. Process Time ti,j, yaitu waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu

operasi atau proses ke-i dari job ke-j. Waktu proses ini telah mencakup

waktu untuk persiapan dan pengaturan proses.

7. Due Date (dj), yaitu batas waktu penyelesaian yang ditentukan untuk job j.

8. Lateness (Lj), yaitu besarnya simpangan waktu penyelesaian job j terhadap

due date yang telah ditentukan untuk job tersebut.

Lj = Cj – dj ≤ 0, artinya saat penyelesaian memenuhi batas akhir.

Lj = Cj – dj > 0, artinya saat penyelesaian melewati batas akhir.
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9. Tardiness (Tj), yaitu besarnya keterlambatan dari job j. Tardiness adalah

lateness yang berharga positif.

10. Makespan (Ms) : jangka penyelesaian suatu penjadwalan (penjumlahan

seluruh waktu proses).

Ms = Cmax

11. Earliness (ej), yaitu keterlambatan yang bernilai negatif.

2.1.4 Jenis-jenis Penjadwalan Produksi

Jenis dari penjadwalan produksi akan sangat bergantung pada hal-hal

sebagai berikut (Nasution, 2008):

1. Jumlah job yang akan dijadwalkan

2. Jumlah mesin yang dapat digunakan

3. Ukuran dari keberhasilan pelaksanaan penjadwalan

4. Cara job datang

5. Jenis aliran proses produksi

Penjadwalan secara garis besar dapat dibedakan dalam penjadwalan untuk

job shop dan flow shop. Permasalahan yang membedakan antara job shop dan

flow shop adalah pola aliran kerja yang tidak memiliki tahapan-tahapan proses

yang sama. Agar dapat melakukan penjadwalan dengan baik maka waktu proses

kerja setiap mesin serta jenis pekerjaannya perlu diketahui, waktu tersebut dapat

diperoleh dengan melakukan pengamatan dari operator pada bagian tertentu,

setelah mengetahui jenis serta waktu proses kerja setiap mesin yang akan

dijadwalkan maka proses penjadwalan baru dapat dilakukan.  Berdasarkan urutan

produksi, penjadwalan produksi memiliki dua tipe, yaitu sebagai berikut (Widodo,

2014):

1. Penjadwalan produksi tipe job shop

Penjadwalan job shop adalah pola alir dari N melalui M mesin dengan pola

alir sembarang. Selain itu penjadwalan job shop dapat berarti setiap job

dapat dijadwalkan pada satu atau beberapa mesin yang mempunyai

pemrosesan sama atau berbeda. Aliran kerja job shop adalah sebagai

berikut:
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Gambar 2.1 Pola Aliran Kerja Job Shop
(Sumber: Widodo, 2014)

2. Penjadwalan produksi tipe flow shop

Penjadwalan flow shop adalah pola alir dari N sebuah job yang melalui

proses yang sama (searah). Model flowshop merupakan sebuah pekerjaan

yang dianggap sebagai kumpulan dari operasi-operasi dimana

diterapkannya sebuah struktur presenden khusus.

Penjadwalan flowshop dicirikan oleh adanya aliran kerja yang satu arah

dan tertentu. Pada dasarnya ada beberapa macam pola flow shop yaitu:

a. Flow shop murni

Kondisi dimana sebuah job diharuskan menjalani satu kali proses untuk

tiap-tiap tahapan proses. Misalnya, masing-masing job melalui mesin 1,

kemudian mesin 2, mesin 3 dan seterusnya sampai dengan mesin pada

proses yang paling akhir. Berikut gambaran sistem produksi dengan

flow shop murni:

Gambar 2.2 Pola Alir Flow Shop Murni
(Sumber: Widodo, 2014)

b. Flow shop umum

Kondisi dimana sebuah job boleh melalui seluruh mesin produksi,

dimana mulai awal sampai dengan yang terakhir. Selain itu sebuah job

boleh melalui beberapa mesin tertentu, yang mana mesin tersebut masih

berdekatan dengan mesin-mesin lainnya dan masih satu arah

lintasannya. Berikut contoh sistem produksi dengan pola flow shop

umum:
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Gambar 2.3 Pola Alir Flow Shop Umum
(Sumber: Widodo, 2014)

2.1.5 Lingkungan Mesin, Batasan Proses dan Fungsi Tujuan

Kemungkinan lingkungan mesin antara lain (Pinedo, 1995 dikutip oleh

Suparman, 2006):

1. Single machine (1): Kasus single machine merupakan keumungkinan

lingkungan mesin yang paling sederhana

2. Identical machine in parallel (Pm): Terdapat m buah mesin yang identik

secara paralel. Job j membutuhkan suatu operasi tunggal dan dapat

diproses pada salah satu di antara mesin mana pun yang dipilih

3. Machines in parallel with different speeds (Qm): Terdapat m buah mesin

paralel dengan kecepatan yang berbeda, kecepatan mesin i dinotasikan vi.

Waktu proses pij yang dihabiskan oleh job j pada mesin i, dengan asumsi

hanya diproses pada mesin i, sama dengan pj/vi. Bila semua mesin

memiliki kecepatan yang sama, yaitu vi = 1 untuk semua i dan pij = pj,

maka lingkungan tersebut identik dengan lingkungan sebelumnya.

4. Unrelaled machines in parallel (Rm): Lingkungan ini merupakan

perluasan dari sebelumnya. Terdapat m buah mesin yang berbeda secara

parallel. Mesin i dapat memproses job j pada kecepatan vj. Waktu proses

pij yang dihabiskan oleh job j pada mesin i, dengan asumsi hanya diproses

pada mesin i, sama dengan pj/vij. Apabila kecepatan mesin tidak

tergantung pada pesanan, yaitu vij = vi untuk semua i dan j. maka

lingkungan tersebut identik dengan lingkungan sebelumnya.

5. Flow shop (Fm): Terdapat m buah mesin seri. Tiap job harus diproses

pada setiap mesin. Semua job memiliki rute yang sama, yaitu mereka

harus diproses pertama kali pada mesin 1, kemudian pada mesin 2, dan

seterusnya. Setelah selesai pada satu mesin, job bergabung dengan antrian

pada mesin berikutnya. Pada umumnya, semua antrian diasumsikan
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beroperasi dengan aturan first in first out (FIFO), sehingga suatu job tidak

dapat mendahului pesanan yang lain sewaktu mengantri.

6. Flexible Flow Shop (FFs): Flexible Flow Shop merupakakan perluasan

dari flow shop dan lingkungan mesin paralel. Terdapat s tahapan secara

seri dengan sejumlah mesin paralel pada tiap tahap. Setiap job harus

diproses pertama kali pada tahap 1, kemudian tahap 2, dan seterusnya.

Tiap tahapan berfungsi sebagai kumpulan mesin paralel; pada tiap tahap

job j membutuhkan hanya satu mesin dan pada umumnya tiap mesin dapat

memproses job yang mana saja. Antrian diantara tahapan yang bervariasi

biasanya menurut aturan FIFO

7. Open Shop (Om): Terdapat m mesin. Tiap job harus diproses kembali pada

salah satu mesin. Waktu proses dapat bernilai nol. Tidak ada pembatas

berkaitan dengan rute tiap job melalui mesin. Penjadwalan diijinkan untuk

menentukan rute tiap job, dan job yang berbeda dapat memiliki rute yang

berbeda.

8. Job Shop (Jm): Pada job shop dengan m mesin, tiap job memiliki rute

masing-masing.

Tujuan (objektif yang akan diminimasi selalu merupakan fungsi dari

waktu penyelesaian job, yang tentu saja tergantung pada jadwal. Waktu

penyelesaian operasi job j pada mesin i dinotasikan Cij. Waktu saat job j

meninggalkan sistem (yaitu waktu penyelesaian pada mesin terakhir di mana job

tersebut butuh diproses) dinotasikan Cj. Tujuan juga bisa merupakan fungsi due

dates. Salah satu contoh berikut merupakan fungsi objektif yang mungkin

diminimasi. Makespan (Cmax): didefinisikan sebagai max (C1,......., Cn), ekivalen

dengan waktu penyelesaian job terakhir yang meninggalkan sistem.

2.2 Penjadwalan Flowshop

Tipe penjadwalan Flow Shop adalah pergerakan dari unit secara terus

menerus atau secara simultan melewati rangkaian workstation dan disusun

berdasarkan produk. Desain Flow Shop umumnya digunakan untuk jenis produksi

masal dengan variasi minim pada mekanisme produksi produk. Menurut Pinedo
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(2002, dikutip oleh Tannady, 2013) tipe produksi flowshop memiliki berbagai

aturan yakni:

1. Flowshop (FM), dimana job yang belum dikerjakan karena menunggu

proses dari job yang mendahului harus menunggu hingga job yang

mendahului selesai diproses pada suatu mesin.

2. Flexible Flowshop (FFs), dimana tipe flowshop ini memiliki routing yang

berbeda yang memungkinkan Job yang datang untuk langsung masuk

kedalam stasiun kerja, kecuali bila tetap harus diproses pada routing yang

sama.

Pengelompokkan tugas yang diperlukan di dalam workstation merupakan

sebuah masalah kritis, sehingga dicapai kesetimbangan pada tingkat output, selain

itu karena melakukan pekerjaan yang terus menerus probabilitas dari pekerja yang

berhadapan langsung dengan produksi akan merasa lebih tegang dan merasa

bosan yang diakibatkan minimnya variasi produk dan produksi, prioritas

pemesanan dimana faktor pengirim akan memiliki prioritas lebih besar

dibandingkan dengan waktu proses. Pentingnya pertimbangan dalam memutuskan

pemilihan urutan job menjadi penting di dalam proses produksi, berbicara tentang

proses produksi flow shop memang dalam prakteknya tidak serumit sistem

produksi dengan menggunakan aliran job shop, namun efisiensi waktu menjadi

penting ketika kompetisi memaksa organisasi dan perusahaan memiliki

kapabilitas lebih dan nilai unggul. Dalam satu aliran produksi dengan melibatkan

serangkaian mesin, kompleksitas akan sulit ditemui apabila jenis pekerjaan yang

berjalan dalam lini produksi hanya satu jenis pekerjaan, dalam banyak jenis

pekerjaan dan dikerjakan dalam satu rangkaian mesin, strategi yang baik dapat

meminimumkan waktu akhir dari proses (Ginting, 2009 dikutip oleh Tannady,

2013).

Penjadwalan flowshop adalah penjadwalan dimana setiap job melalui

urutan proses atau operasi yang sama, sedangkan penjadwalan flexible flowshop

memiliki konsep yang sama dengan flowshop, hanya perbedaannya terdapat pada

setiap proses atau operasi yang memiliki sejumlah mesin identik yang disusun
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paralel. Operasi produksi dapat diproses oleh semua mesin yang identik dalam

satu grup. Flexible flowshop dapat dilihat sebagailingkungan manufaktur dengan

multiproses dan multimesin (Palit, 2003).

Penjadwalan flowshop dicirikan dengan adanya aliran proses yang searah

untuk setiap jenis job yang dikerjakan. Metode yang digunakan biasanya

mengasumsikan bahwa setup operasi independen terhadap urutan pengerjaan dan

termasuk dalam waktu proses. Sedangkan dalam kondisi yang dijumpai di

beberapa industri adalah adanya waktu setup mesin untuk setiap pergantian job

yang berbeda, sehingga hal ini akan mempengaruhi urutan penjadwalan.

Permasalahan akan makin kompleks bila dalam suatu operasi terdapat beberapa

mesin yang digunakan (flexible flowshop) (Palit, 2003).

2.3 Pengukuran Waktu Kerja

Tujuan yang ingin dicapai dari pengukuran waktu adalah memperoleh

waktu yang pantas untuk diberikan kepeda pekerja dalam menyelesaikan suatu

pekerjaan. Tentu suatu sistem kerja dengan kondisi yang telah ada selama ini

termasuk di antara yang dapat dicarikan waktu yang pantas tersebut. Artinya akan

didapat juga waktu yang pantas untuk menyelesaikan pekerjaan, namun dengan

kondisi yang bersangkutan itu. Suatu Perusahaan biasanya menginginkan waktu

keja yang sesingkat-singkatnya agar dapat meraih keuntungan yang sebesar-

besarnya. Keuntungan demikian tidak akan diperoleh jika kondisi kerja dari

pekerjaan-pekerjaan yang ada di perusahaan tersebut tidak menunjang tercapainya

hal tadi (Sutalaksana, 2006).

Penelitian dengan data waktu baku mempunyai beberapa keuntungan

dibandingkan dengan penelitian langsung, terutama dalam segi ongkos dan

kecepatan. Pada prinsipnya data waktu baku berisi komplikasi waktu yang

diperlukan untuk menyelesaiakan berbagai elemen pekerjaan dari pengukuran-

pengukuran atas elemen-elemen itu pada waktu yang lalu. Denga demikian bila

pekerjaan tersebut diulang, waktu yang pantas untuk menyelesaiakannya sudah

diketahui. Memang karena diperlukan biaya yang tinggi dalam pembentukan data

waktu baku, cara ini mendatangkan keuntungan bila pekerjaan-pekerjaan  di suatu
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pabrik atau tempat kerja lain mengandung banyak elemen-elemen yang sama

(Sutalaksana, 2006).

2.4 Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian (Cj) dipengaruhi oleh waktu set up mesin dan

kapasitas produksi per proses. Waktu penyelesaian (Cj) didapat dengan

menggunakan rumus (Saragih, 2014):

Cj = W.Set up + [
W.Baku ×Jumlah Permintaan

Kapasitas Produksi
]............................................................(2.1)

2.5 Makespan

Makespan (Ms) adalah jangka penyelesaian suatu penjadwalan

(penjumlahan seluruh waktu proses) (Yosan, 2012).

Ms = Cmax

Dengan adanya prosesor jamak, maka makespan akan tergantung pada

penyusunan urutan pekerjaan (pada prosesor tunggal makespan tidak tergantung

dari urutan pekerjaan). Oleh karena itu pada prosesor jamak paralel, masalah

minimasi makespan perlu dibahas (Kusuma, 2009).

2.6 Pengurutan Pekerjaan pada Penjadwalan Produksi (Job Sequencing)

Guna mengurangi suatu denda akibat keterlambatan digunakan sebuat

prioritas. Aturan prioritas memberikan panduan urutan pekerjaan yang harus

dilaksanakan. Aturan prioritas mencoba untuk mengurangi waktu penyelesaian,

jumlah pekerjaan dalam sistem dan keterlambatan kerja sementara penggunaan

fasilitas bisa maksimum (Widodo, 2014).

Pengurutan menentukan urutan pekerjaan yang harus dikerjakan pada

suatu pusat kerja. Misalnya, terdapat 5 jenis pekerjaan yang akan diproses.

Pekerjaan mana yang harus dikerjakan lebih dulu, apakah lebih dulu datang atau

yang paling cepat selesai. Metode pengurutan menentukan urutan pekeraan yang

dilakukan oleh suatu pusat kerja berdasarkan aturan prioritas yang telah

ditentukan (Herjanto, 2007).



II-13

Terdapat beberapa aturan dalam pengurutan, setiap urutan tentunya

mempunyai pemgaruh yangberbeda, baik terhadap kecepatan selesainya pakerjaan

maupun terhadap faktor lainnya seperti tingkat rata-rata persediaan, biaya set up

maupun rata-rata keterlambatan pekerjaan. Urutan yang dipilih tentu harus

disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai (Herjanto, 2007).

Sebelum masuk ke dalam penyusunan pengurutan pekerjaan, berkut ini

beberapa teminologi yang dipakai (Herjanto, 2007):

1. Lama proses menunjukkan waktu yang diperlukan untuk memproses

pekerjaan itu sampai selesai.

2. Waktu selesai menunjukkan total waktu suatu pekerjaan berada pada

sistem. Waktu selesai ini mencakup lama proses ditambah dengan waktu

menunggu sampai pekerjaan yang bersangkutan mendapat giran diproses.

3. Jadwal selesai (due date) merupakan batas waktu yang diharapkan

pekerjaan yang bersangkutan telah selesai diproses (jatuh tempo), yaitu

beberapa hari sejak pekerjaan masuk kedalam sistem

4. Keterlambatan menunjukkan jumlah hari keterlambatan dari batas yang

diharapkan selesai, yaitu perbedaan antara waktu selesai dan jadwal selesai

5. Rata-rata waktu penyelesaian pekerjaan (average completion time),

dihitung dari jumlah waktu selesai semua pekerjaan dibagi dengan jumlah

pekerjaan. Rata-rata waktu penyelesaian yang rendah dapat memperkecil

jumlah persediaan dalam proses yang pada akhirnya dapat mempercepat

pelayanan.

2.7 Metode Penyelesaian Masalah Penjadwalan Produksi

Masalah penjadwalan produksi dapat diselesaikan dengan menggunakan

metode heuristik yang terdiri dari 2 jenis, yaitu tipe heuristik klasik dan tipe

heuristik modern (Metaheuristik) (Hasanudin, 2011).

2.7.1 Tipe Heuristik Klasik

Heuristik (heuristics) atau aproksimasi suatu teknik yang didesain  untuk

memecahkan masalah dengan sedikit mengabaikan apakah solusinya bisa

dibuktikan benar, tetapi biasanya menghasilkan solusi yang bagus, dalam arti
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optimal atau mendekati optimal. Heuristik dimaksudkan untuk mendapatkan hasil

yang secara komputasi lebih cepat dengan konsekuensi mengurangi kepresisian

atau akurasi. Jadi kecepatan perhitungan biasanya lebih baik (dibanding optimasi

eksak) dengan sidikit mengorbankan akursi. Walaupun pada kenyataanya

solusinya bisa juga mempunyai akurasi yang tinggi. Pendekatan heuristik

biasanya sangat spesifik untuk problem tertentu. Sehingga, diperlukan algoritma

yang lain untuk problem yang berbeda. Tentu saja ini kurang menguntungkan

(Santosa, 2011).

Algoritma ini menyusun satu per satu solusi dari masalah penjadwalan.

Mulai dari nol, algoritma-algoritma ini memilih meisn-mesin atau job-job atau

operasi-operasi mana yang harus dijadwalan terlebih dahulu. Algoritma heuristik

klasik yang sering digunakan untuk menyelesaian penjadwalan yaitu priority

dispatch rule (Hasanudin, 2011).

Priority dispatch rule adalah suatu aturan penjadwalan yang mengatur job

mana pada suatu antrian job pada suatu meisn yang harus diproses terlebih dahulu

berdasarkan prioritas-prioritas tertentu. Jadi, pada suatu meisn telah selesai

memroses satu job, aka berdasarkan priority dispatch rule dipilih satu job yang

memiliki prioritas tertinggi untuk selanjutnya diproses pada mesin tersebut

(Hasanudin, 2011).

Beberapa cara penentuan prioritas yang dapat digunakan sebagai simulasi

untuk menetapkan pedoman dispatching prioritas yang terbaik. Beberapa aturan

prioritas yang umum adalah FCFS, SPT dan EDD (Eddy, 2008 dikutip oleh

Widodo, 2014):

1. FCFS (First Come First Serve), pekerjaan yang datang lebih awal pada

suatu pusat kerja akan dikerjakan lebih dahulu. Aturan ini banyak

digunakan pada bank, supermarket, kantor pos dan sebagainya.

2. SPT (Shortest Processing Time), pekerjaan yang paling cepat selesainya

mendapat prioritas pertama untuk dikerjakan lebih dahulu. Cara ini

seringkali diterapkan bagi perusahaan perakitan atau jasa.
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3. EDD (Earliest Due Date), pekerjaan yang harus selesai paling awal

dikerjakan lebih dahulu. Cara ini seringkali digunakan pada perusahaan

yang bergerak di bidang konveksi dan tekstil.

Disamping ketiga aturan prioritas tersebut, dikenal juga beberapa cara,

antara lain critical ratio dan least slack. Dalam critical ratio (CR), pekerjaan yang

rasio antara due date terhadap lama waktu kerja palng kecil mendapat proritas

lebih dulu. Sementara dalam least slack (LS) pokerjaan yang memiki slack time

terkecil mendapat prioritas untuk dikenakan lebih dulu. Slack time menunjukkan

perbedaan antara waktu tersisa hingga tanggal jatuh tempo dengan waktu proses

yang tersisa (Herjanto, 2007).

2.7.2 Tipe Heuristik Modern (Metaheuristik)

Metaheuristik adalah pendekatan komputasi untuk mencari solusi optimal

atau mendekati optimal dari suatu problem optimasi dengan cara mencoba seraca

iteratif untuk memperbaiki kandidat solusi dengan memperhatikan batasan

kualitas solusi yang diinginkan. Metaheuristik tidak menjamin solusi optimal akan

ditemukan . istilah lain untuk metaheuristik adalah derivative-free, direct search,

black-box atau heuristik optimizer (Santosa, 2011).

Metaheuristik, mencari solusi dengan memadukan interaksi antara

prosedur pencarian lokal dan strategi yang lebih tinggi untuk menciptakan proses

yang mampu keluar dari titik-titik local optima dan melakukan pencarian di ruang

solusi untuk menemukan solusi global. Meteheuristik biasanya berupa prosedur

umum yang bisa diterapkan untuk berbagai problem. Tentu saja diperlukan

berbagai modifikasi agar metode metaheuristik sesuai dapat menyelesaikan

masalah khusus yang dihadapi (Santosa, 2011).

Algoritma heuristik modern atau yang lebih dikenal dengan meta-heuristik

memecahkan masalah penjadwalan produksi dengan melakukan perbaikan mulai

dengan satu atau lebih solusi awal. Solusi awal ini dapat dihasilkan secara acak

dapat pula dihasilkan berdasarkan heuristik tertentu. Empat algoritma meta-

heuristik yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah penjadwalan yaitu

(Hasanudin, 2011):
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1. Simulated Annealing

lde dasar Simulated Annealing terbentuk dari pemrosesan logam.

Annealing (memanaskan kemudian mendinginkan) dalam pemrosesan

logam ini adalah suatu proses bagaimana membuat  bentuk cair berangsur-

angsur menjadi bentuk yang lebih padat seiring dengan penurunan

temperatur. Simulated annealing biasanya digunakan untuk penyelesaian

masalah yang mana perubahan keadaan dari suatu kondisi ke kondisi yang

lainnya membutuhkan ruang yang sangat luas.

2. Tabu Search

Tabu search merupakan metode optimasi yang menggunakan short-term

memory untuk menjaga agar proses pencarian tidak terjebak pada nilai

optima local. Metode ini menggunakan tabu list untuk menyimpan

sekumpulan solusi yang baru saja dievalusi. Selama proses optimasi, pada

setiap iterasi, solusi yang akan dievalusi akan dicocokkan terlebih dahulu

dengan isi tabu list untuk melihat apakah solusi tersebut sudah ada pada

tabu list. Apabila sudah ada, maka solusi tersebut tidak akan dievalusi lagi.

Keadaan ini terus berulang sampai tidak ditemukan lagi solusi yang tidak

terdapat dalam tabu list. Pada metode tabu search, solusi baru dipilih jika

solusi tersebut yang merupakan anggota bagian himpunan solusi tetangga

merupakan solusi dengan fungsi tujuan paling baik jika dibandingkan

dengan solusi-solusi lainnya dalam himpunan solusi tetangga tersebut.

Tetangga (neighbour) dari suatu solusi adalah solusi-solusi lain yang dapat

diperoleh dari solusi tersebut dengan cara memodifikasinya berdasarkan

aturan-aturan tertentu yang dikenal dengan nama neighborhood functions.

3. Algoritma Genetika

Algoritma Genetika dimodelkan berdasar proses alami, yaitu model seleksi

alam oleh Darwin, sedermikia hingga kualitas individu akan sangat

kompatibel dengan lingkungannya (dalam hal ini kendala permasalahan).

Algoritma genetika memberikan suatu alternatif untuk proses penentuan

nilai parameter dengan meniru cara reproduksi genetika. Teknik pencarian

dilakukan sekaligus atas sejumlah solusi yang mungkin yang disebut
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dengan populasi. Setiap individu adalah satu buah solusi unik dan populasi

adalah satu himpunan solusi pada setiap tahapan iterasi. Algoritma

genetika bekerja untuk mencari struktur individu berkualitas tinggi yang

terdapat dalam populasi.

4. Algoritma Differential Evolition

Algoritma Differential Evolition merupakan metode metaheuristik akhir.

Metode ini terbilang cukup baru, merupakan versi pengembangan dari

algoritma Genetika. Prinsipnya adalah berdasarkan analogi evolusi

biologi, yang terdiri dari proses penginilisasian populasi, proses mutasi,

proses penyilangan, dan proses penyeleksian. Keunggulan algoritma ini

adalah berstruktur sederhana, mudah dalam pengimplementasian, cepat

dalam menca ai solusi, dan bersifat tangguh (memiliki standar deviasi

yang kecil)

2.8 Prioritas Pengurutan Metode FCFS

Metode ini mengurutkan job berdasarkan tanggal datang dari sekumpulan

job yang akan dijadwalkan, urutan ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk

menentukan job mana yang diprioritaskan terlebih dahulu di dalam pembuatan

jadwal produksi (Sari, 2014).

Berikut merupakan langkah-langkah dari metode FCFS (Sari, 2014):

1. Mengurutkan job berdasarkan waktu kedatangan yang paling awal (rj1 < rj2

< rj3 <...........<rjn)

2. Membuat flowtime masing-masing job dari urutan yang terbentuk

3. Menghitung nilai Lateness (Lj = Cj – dj)

4. Menghitung nilai Tardiness (T = max (Lj,0))

2.9 Prioritas Pengurutan Metode EDD

Aturan lainnya yang perlu diketahui ialah aturan EDD. Aturan ini

menyebutkan bahwa pengurutan pekerjaan berdasarkan batas waktu (Due date)

tercepat. Pekerjaan dengan saat jatuh tempo paling awal harus dijadwalkan

terlebih dahulu daripada pekerjaan dengan saat jatuh tempo belakangan (Kusuma,

2009).
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Aturan ini bertujuan untuk meminimasi kelambatan maksimum (maximum

lateness) atau meminimasi ukuran kelambatan maksimum (maximum tardiness)

suatu pekerjaan. Buruknya, aturan ini akan menyebabkan jumlah pekerjaan yang

terlambat menjadi banyak serta akan menambah keterlambatan rata-rata (mean

tardiness) (Kusuma, 2009).

Metode ini dapat digunakan untuk penjadwalan pada satu mesin (single

machine) maupun untuk penjadwalan pada beberapa mesin (paralel machine).

Bedworth (1987, dikutip oleh Rudyanto, 2010) membuktikan bahwa metode ini

merupakan metode penjadwalan yang menghasilkan maximum tardiness yang

paling minimum. Parameter-parameter yang diperlukan dalam penjadwalan

dengan metode EED adalah waktu pemrosesan dan due date tiap pekerjaan.

Metode ini mengurutkan job berdasarkan tanggal due date-nya, urutan ini

kemudian digunakan sebagai dasar untuk menentukan job mana yang

diprioritaskan terlebih dahulu di dalam pembuatan jadwal produksi (Sari, 2014).

Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menerapkan metode

EDD (Sari, 2014):

1. Mengurutkan job berdasarkan due date yang paling awal (d1 < d2 < d3

<...........<dn) jy

2. Membuat flow time masing-masing job dari urutan yang terbentuk

3. Menghitung nilai Lateness (Lj = Cj – dj)

4. Menghitung nilai Tardiness (T = max (Lj,0))

Metode FCFS dan EDD dapat dipahami dengan menerapkan sebuah

contoh kasus sebagai berikut (Haming, 2007):

“seorang tukang jahit jas laki-laki memiliki sebuah mesin jahit dan akan

dilayani untuk mengerjakan 5 pesanan yang sudah tiba atau masuk”. Data dapat

dilihat dalam tabel berikut:
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Tabel 2.1 Daftar Pesanan Pekerjaan untuk Satu Alat Produksi

No Pesanan Waktu Pengerjaan
(Hari)

Waktu yang Dijanjikan
(Hari)

1 A 5 10
2 B 10 15
3 C 2 5
4 D 8 12
5 E 6 8

(Sumber: Haming, 2007)

Penyusunan jadwal pengerjaan dengan menggunakan beberapa kriteria

pengurutan tugas seperti yang telah dikemukakan di atas.

1. First come first serve (FCFS)

Urutan kedatagan pesanan sama dengan yang dikemukan dalam contoh kasus,

metode ini sering juga disebut first come first out.

Tabel 2.2 Penjadwalan Menurut Kriteria FCFS

No Pesanan
Waktu
Proses
(Hari)

Siklus Waktu
Pengerjaan

(Hari)

Waktu yang
Dijanjikan

(Hari)

Keterlambatan
(Hari)

1 A 5 5 10 0
2 B 10 15 15 0
3 C 2 17 5 12
4 D 8 25 12 13
5 E 6 31 8 23

Total 93 48
Rata-Rata 18,6 hari 9,6 hari

(Sumber: Haming, 2007)

Siklus waktu, atau lazim disebut flow time, merupakan penjumlahan waktu-

waktu pengerjaan pesanan atau job. Sama halnya seperti mencari frekuensi

kumulatif dalam analisis statistik.

Pekerjaan A = waktu proses + pengerjaan job sebelumnya = 5 + 0 = 5

Pekerjaan B = pengerjaan sebelumnya + waktu proses = 5 + 10 + 15

Pekerjaan C = 15 + 2 = 17

Pekerjaan D = 17 + 8 = 25

Pekerjaan E = 25 + 6 = 31

Total flow time = 5 + 15 + 17 + 25 + 31 = 93 hari

Average flow time = 93 hari/banyaknya pekerjaan = 93 hari/5 = 18,6 hari
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2. Earliest Due Date (EDD)

Urutan pejerjaan dengan memperhatikan tanggal jatuh tempo pesanan yang

dijanjikan, maka urutan pengerjaan pesanan adalah C (5), E (8), A (10), D

(12) dan B (15).

Tabel 2.3 Penjadwalan Menurut Kriteria EDD

No Pesanan
Waktu
Proses
(Hari)

Siklus Waktu
Pengerjaan

(Hari)

Waktu yang
Dijanjikan

(Hari)

Keterlambatan
(Hari)

1 C 2 2 5 0
2 E 6 8 8 0
3 A 5 13 10 3
4 D 8 21 12 9
5 B 10 31 15 16

Total 75 28
Rata-Rata 15 hari 5,6 hari

(Sumber: Haming, 2007)

Dua contoh di atas menggambarkan perbedaan antara penerapan dalam

metode penjadwalan produksi, dimana metode EDD dapat mengurutkan pekerjaan

menjadi lebih baik dibandingkan dengan metode FCFS.

2.10 Pengertian Algoritma

Para ahli sejarah matematika menemukan asal kata Algorism yang berasal

dari nama penulis buku arab yang terkenal yaitu Abu Ja‟far Muhammad Ibnu

Musa Al Khuwarizmi. Al- Khuwarizmi dibaca orang barat menjadi Algorism. Al-

Khuwarizmi menulis buku yang berjudul Kitab Al Jabar Wal-Muqabala yang

artinya “Buku pemugaran dan pengurangan” (The book of restoration and

reduction). Dari judul buku itu kita juga memperoleh akar kata “Aljabar”

(Algebra). Perubahan kata dari Algorism menjadi Algorithm muncul karena kata

Algorism sering dikelirukan dengan Arithmetic, sehingga akhiran –sm berubah

menjadi –thm. Karena perhitungan dengan angka Arab sudah menjadi hal yang

biasa. Maka lambat laun kata Algorithm berangsur-angsur dipakai sebagai metode

perhitungan (komputasi) secara umum, sehingga kehilangan makna kata.

Algoritma adalah langkah-langkah yang disusun secara tertulis dan berurutan

untuk menyelesaikan suatu masalah (Ritayani, 2016).
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Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang

disusun secara sistematis. Menurut KBBI Algoritma adalah urutan logis

pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Jadi, Berdasarkan dua

pengertian algoritma di atas, dapat disimpulkan bahwa algoritma merupakan suatu

istilah yang luas, dan masih banyak lagi pengertian–pengertian tentang algoritma.

Algoritma tidak hanya berkaitan dengan dunia komputer akan teapi algoritma juga

berlaku dalam kehidupan sehari-hari (Ritayani, 2016).

Beberapa contoh sederhana mengenai algoritma yang dapat kita ditemui

dalam kehidupan sehari-hari misalnya (Ritayani, 2016):

1. Memasak mie instant.

Prosesnya adalah sebagai berikut:

a. Memanaskan air.

b. Membuka pembungkus mie instant.

c. Memasukkan mie ke dalam air mendidih.

d. Taruh bumbu di piring.

e. Angkat mie jika sudah masak.

f. Campurkan mie dengan bumbu yang sudah ada di piring.

g. Mie siap disajikan.

2. Menelepon.

Prosesnya adalah sebagai berikut:

a. Angkat telepon.

b. Tekan nomor teleponnya yang dituju.

Jika diangkat maka mulai berbicara setelah selesai tutup teleponnya.

Jika tidak diangkat, maka tutup teleponnya.

2.11 Algoritma Tabu Search (TS)

Tabu Search pertama kali diperkenalkan oleh Glover pada tahun 1986.

Tabu Search merupakan salah satu algoritma yang berada dalam ruang lingkup

metode heuristik. Konsep dasar dari Tabu Search adalah suatu algoritma yang

menuntun setiap tahapannya agar dapat menghasilkan fungsi tujuan yang paling

optimum tanpa terjebak ke dalam solusi awal yang ditemukan selama tahapan ini
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berlangsung. Tujuan dari algoritma ini adalah mencegah terjadinya perulangan

dan ditemukannya solusi yang sama pada suatu iterasi yang akan digunakan lagi

pada iterasi selanjutnya (Pradhana, 2011).

Menurut Glover dan Laguna (1997, dikutip oleh Pradhana, 2011) kata tabu

atau “taboo” berasal dari bahasa Tongan, suatu bahasa Polinesia yang digunakan

oleh suku Aborigin pulau Tonga untuk mengindikasikan suatu hal yang tidak

boleh “disentuh” karena kesakralannya. Menurut kamus Webster, tabu berarti

larangan yang dipaksakan oleh kebudayaan sosial sebagai suatu tindakan

pencegahan atau sesuatu yang dilarang karena berbahaya. Bahaya yang harus

dihindari dalam Tabu Search adalah rute perjalanan yang tidak layak, dan terjebak

tanpa ada jalan keluar.

Tabu search adalah suatu algoritma pencarian lokal yang memerlukan

suatu solusi awal dan struktur lingkungan. Prosedurnya dimulai dengan suatu

solusi awal dan menyimpannya sebagai kandidat saat ini dan solusi terbaik.

Neighbor dari kandidat saat ini adalah dihasilkan oleh struktur lingkungan. Ini

adalah calon solusi. Mereka dievaluasi untuk suatu fungsi tujuan dan calon dari

yang tidak tabu atau kepuasan kriteria aspirasi yang dipilih sebagai kandidat

solusi baru. Pilihan ini disebut move dan ditambah ke tabu list dalam pesanan

untuk pembuatan memori. kandidat solusi baru dibandingkan dengan kandidat

solsui pada saat ini. Jika lebih baik, itu disimpan sebagai solusi baru terbaik.

Iterasi diulang sampai kriteria terakhir yang diinginkan (Nakandhrakumar, 2014).

Guna menunjang sistematis dari tujuan Tabu Search digunakan dua

macam tools, yaitu adaptive memory and responsive exploration. Keutamaan dari

adaptive memory menuntun suatu prosedur yang mampu melakukan pencarian

solusi dengan lebih ekonomis dan efektif. Responsive exploration lebih

menekankan pada tahapan tiap proses yang harus dilalui selama proses pencarian

itu berlangsung, di mana pada setiap tahapan tersebut mempunyai suatu variabel.

keputusan yang akan menuntun pada tahapan berikutnya sampai akhir proses

pencarian dihentikan (Pradhana, 2011).
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2.11.1 Klasifikasi Memori

Memori pada Tabu Search ini mempunyai dua sifat, yaitu explicit dan

attributive (Glover, 1986 dikutip oleh Berlianty, 2010).

1. Explicit memory menyimpan complete solution yang umumnya

menghabiskan alokasi ruang memori dan waktu, sehingga untuk

menghindari hal ini, complete salution dikurangi sehingga hanya terdiri

dari elite solution yang dikunjungi selama pencarian.

2. Attributive memory menyimpan informasi tentang atribut dari solusi yang

ditemukan  yang mungkin dapat berubah dari satu solusi ke solusi lain.

Sedangkan Tabu Search penggunaan dari memori ini mengacu pada

adaptif memory seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Struktur memori dalam

Tabu search menggunakan empat prinsip utama yaitu:

1. Recency atau lebih lengkapnya recency based memory, memori yang tetap

menjaga struktur terbaik dari solusi awal yang ditemukan selama proses

pencarian pada setiap iterasinya, sehingga apabila pada suatu iterasi

ditemukan struktur atau solusi yang lebih baik maka solusi ini akan tetap

dipertahankan sampai ditemukannya solusi baru yang lebih baik lagi.

Agarrecency dapat bekerja dengan baik, maka didukung oleh Tabu List,

dan dalam tabu list ini terdapat tabu active. Tabu List merupakan suatu set

memori yang memberikan informasi tentang struktur dari solusi awal yang

pernah diambil, sehingga tabu list akan menghindari digunakannya

struktur yang sama untuk menghasilkan suatu solusi jika struktur tersebut

pernah dipakai. Sedangkan tabu active adalah tabu list yang berada paling

akhir, artinya bahwa solusi itu merupakan solusi dari iterasi yang paling

akhir yang sedang dikunjungi. Untuk membatasi range atau jumlah dari

tabu list sendiri dinamakan dengan Tabu Tenure.

2. Frequency menyediakan sebuah tipe informasi yang merupakan kumpulan

informasi yang telah direkam oleh recency based memory. Sehingga

frequency dan recency dapat saling melengkapi untuk membentuk suatu

informasi permanen guna mengevaluasi pergerakan (move) yang terjadi.
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3. Quality adalah kemampuan untuk membedakan solusi terbaik yang

dikunjungi selama pencarian atau iterasi berlangsung.

4. Influence mempertimbangkan efek yang terjadi dari pemilihan solusi yang

dipilih selama pencarian berlangsung, tidak hanya kualitas saja

dipertimbangkan melainkan juga strukturnya.

2.11.2 Mekanisme Tabu Search

Sebagai sebuah algoritma, Tabu Search memiliki tahapan dalam

penyelesaiannya yakni sebagai berikut (Berlianty, 2010):

1. Membangkitkan solusi awal

Yang dimaksudkan di sini adalah sebelum kita memulai tahapan tabu

search, kita mempunyai acuan awal sebagai pembanding ketika proses

tabu search dimulai

2. Menentukan kriteria aspirasi (aspiration criteria)

Kriteria aspirasi ini fungsinya sebagai fungsi tujuan atau goal yang akan

dicapai.

3. Melakukan move

Terdapat beberapa macam move yang dapat dipilih dalam proses pencarian

solusi terbaik berlangsung, yakni:

a. Lokal search, yang terdiri dari dua macam yaitu:

1) Insertion: yakni memilih secara acak satu bagian struktur untuk

dipindah ke bagian yang lain.

Contoh: Struktur awal

1 2 3 4

Jika dengan proses random didapat atribut ke-3, maka struktur

dapat berubah menjadi:

1 2 3 4

1 3 2 4

Gambar 2.4 Ilustrasi Insertion Move
(Sumber: Berlianty, 2010)
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2) Swap: memilih secara acak dua bagian struktur untuk selanjutnya

ditukar posisinya.

Contoh: Struktur awal

1 2 3 4

Jika random menghasilkan 1 dan 3, maka struktur menjadi:

1 2 3 4

3 2 1 4

Gambar 2.5 Ilustrasi Swap Move
(Sumber: Berlianty, 2010)

b. Neighborhood Search

Perubahan yang dipakai oleh neighborhood dengan melakukan swap

elemen matrik atau kombinasi elemen itu dengan menukar elemen lain

dalam matrik.

Contoh: Struktur awal

1 2 3 4

Dipilih 3 perubahan neighborhood, maka struktur atribut di atas dapat

berubah menjadi:

1 2 3 4

2 1 3 4

1 2 3 4

3 2 1 4

1 2 3 4

1 4 3 2

Gambar 2.6 Ilustrasi neighborhood Move
(Sumber: Berlianty, 2010)
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4. Menghitung makespan dari setiap struktur yang terbentuk, kemudian

memilih makespan terkecil untuk dimasukkan kedalam tabu list untuk

menghindari terjadinya cycling (mengulang perhitungan).

5. Mengulangi langkah 4 dan 5 hingga tercapai kriteria aspirasi. Jika kriteria

terminasi telah dipenuhi maka STOP, artinya nilai makespan paling

minimum yang berada dalam tabu list adalah solusi yang optimum.

Secara teori, pencarian dapat dilakukan terus kecuali bila nilai optimal

dari masalah yang diselesaikan sudah diketahui sebelumnya. Pada praktiknya

pencarian dihentikan dengan sungguh-sungguh pada beberapa titik. Kriteria

pemberhentian yang biasa digunakan dalam Tabu Search adalah (Pradhana,

2011):

1. Setelah semua iterasi yang telah ditetapkan sebelumnya terpenuhi

2. Setelah beberapa iterasi tanpa ada perbaikan pada nilai fungsi objektif

3. Ketika fungsi objektif mencapai nilai batas atas atau nilai batas bawah

yang telah ditentukan sebelumnya

4. Ketika tidak ada lagi solusi baru yang dapat dibangkitkan dari current

neighbourhood solution dimana semua move terdapat dalam tabu list.

Secara umum mekanisme Tabu Search dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.7 Mekanisme Umum Tabu Search
(Sumber: Berlianty, 2010)
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2.12 Paramater Performansi Penjadwalan

Performansi penjadwalan berdasarkan pada dua parameter, yaitu Efficiency

Index (EI) dan Beda Relatif (RE). Untuk membandingkan antara metode yang

diuji dengan metode yang digunakan oleh perusahaan maka dibandingkan

berdasarkan parameter Efficiency Index (EI). Efficiency Index (EI) dirumuskan

sebagai berikut (Saragih, 2014):

EI =
Makespan (Metode X)

Makespan (Metode Y)
..............................................................................(2.2)

Beda Relatif (RE) digunakan untuk mengetahui seberapa jauh perbedaan

makespan yang dihasilkan oleh metode yang diuji dan metode perusahaan.

Menghitung performansi dengan Beda Relatif (RE) menggunakan rumus sebagai

berikut (Saragih, 2014):

RE =
Makespan (Metode X) – Makespan (Metode Y)

Makespan (Metode X)
x 100% ........................(2.3)


