
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan tahapan yang harus dibuat sebelum

melakukan penelitian, karena pada bab ini akan membahas dan menjelaskan

tentang langkah-langkah yang akan di lewati dalam melakukan penelitian, seperti

pada Gambar 3.1

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian
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Gambar 3.1 Metodologi Penelitian (lanjutan)
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3.1 Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan meruakan tahap awal yang harus dilalui untuk

melakukan suatu penelitian. Tujuan studi pendahuluan ini adalah untuk

mempermudah peneliti dalam pengolahan data, menganalisa dan menarik

kesimpulan sesuai dengan tujuan awal penelitian. Dalam penelitian ini studi

pendahuluan dibagi menjadi dua bagian yaitu studi pustaka dan studi observasi.

Studi pustaka menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan dengan

penjadwalan produksi, metode earliest due date dan lagoritma Tabu Search.

Sedangkan studi observasi merupakan studi yang dilakukan dengan cara

mempelajari permasalahan yang terjadi pada studi kasus dengan datang langsung

ke tempat kejadian.

3.2 Identifikasi Masalah

Setelah dilakukan studi pendahuluan dengan cara observasi langsung ke

PT. Asia Forestama Raya maka dapat diambil kesimpulan permasalahan yang

terjadi adalah penyelesaian order yang tidak tepat waktu, sering terjadi

keterlambatan dan penyelesaian order yang terlalu cepat. Permasalahan ini terjadi

karena belum adanya sistem penjadwalan produksi yang terstruktur yang dapat

mengurangi atau mengatasi permaslahan tersebut.

3.3 Perumusan Masalah

Rumusan masalah berisikan tentang masalah yang akan diteliti.

Permasalahan yang terjadi pada PT. Asia Forestama Raya adalah belum adanya

penjadwalan produksi yang lebih baik sehingga membuat lamanya waktu total

penyelesaian produksi (makespan) dan mengakibatkan dan mengakibatkan

penyelesaian produk tidak dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang telah

ditetapkan. Oleh sebab itu diperlukan suatu sistem penjadwalan yang terstruktur

sehingga menghasilkan makespan yang lebih kecil dari sebelumnya yang dapat

mengatasi keterlambatan.
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3.4 Penetapan Tujuan

Tujuan penelitian merupakan pernyataan arah yang akan dicapai dan

penindaklanjutan identifikasi masalah. Dengan kata lain, tujuan penelitian

mengungkapkan keinginan peneliti untuk memperoleh jawaban atas

permasalahan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk meminimisasi total

waktu penyelesaian seluruh job (makespan) pembuatan plywood dengan

menggunakan algoritma Tabu Search.

3.5 Batasan Masalah

Pembatasan masalah perlu diperhatikan supaya yang dibahas tidak keluar

dari tujuan yang diinginkan dan masalah yang akan dicari solusinya. Batasan

masalah menjelaskan tentang produk yang diteliti, kondisi semua elemen produksi

dan sistem orderan yang ada di perusahaan.

3.6 Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini yaitu data skunder dan data

primer

1. Data Primer

Data primer merupakan data pokok yang digunakan dalam pengolahan

data. Data ini diperoleh dari hasil observasi langsung terhadap objek

penelitian di lapangan, yaitu :

a. Aliran Produksi

b. Data permintaan plywood selama bulan Juli 2017

c. Waktu baku setiap stasiun kerja

d. Waktu Set Up mesin

e. Kapasitas produksi

2. Data Skunder

Data sekunder merupakan data yang sudah ada rekapitulasi dari

perusahaan, data sekunder didapat melalui wawancara dan observasi

langsung. Data sekunder pada penelitian ini adalah data yang berkaitan

dengan informasi umum tentang perusahaan, seperti profil perusahaan.
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3.7 Pengolahan Data

Pengolahan data bertujuan untuk menghasilkan suatu nilai atau gambar

yang bisa dipahami dan dimengerti. Setelah data-data diperoleh dan dikumpulkan,

maka langkah selanjutnya adalah mengolah data-data tersebut dengan metode-

metode yang ada.

3.7.1 Menghitung Waktu Penyelesaian

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

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

menggunakan Rumus 2.1.

3.7.2 Menghitung Nilai Makespan dengan Metode Aktual Perusahaan

Metode aktual perusahaan yaitu metode FCFS (first come first serve),

dimana penjadwalan produksi setiap job akan diurutkan berdasarkan tanggal

kedatangan job yang paling awal datang sampai dengan yang terakhir. Setelah

penjadwalan produksi diurutkan dengan metode FCFS maka dihtung total waktu

penyelesaian seluruh job (makespan).

3.7.3 Menghitung Nilai Makespan dengan Metode EDD

Sistem metode EDD (earliest due date) adalah dengan mengurutkan

penjadwalan produksi setiap job berdasarkan tanggal jatuh tempo tercepat dari

masing-masing job. Setelah job diurutkan berdasarkan tanggal jatuh tempo

tercepat maka hitung nilai makespan. Urutan jadwal produksi yang didapat dari

metode EDD ini akan menjadi solusi awal untuk perhitungan nilai makespan

dengan metode Tabu Search.
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3.7.4 Menghitung Nilai Makespan dengan Metode Tabu Search

Menghitung nilai makespan dengan metode Tabu Search dilakukan

berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan solusi awal untuk metode Tabu Search, solusi awal didapat

dari pengurutan penjadwalan produksi berdasarkan metode EDD

2. Membuat beberapa daftar kandidat solusi dan mengevaluasi setiap

kandidat solusi tersebut, kemudian pilih solusi terbaik berdasarkan nilai

makespan terkecil

3. Periksa status solusi yang terpilih, apakah tabu atau tidak. Jika status tabu

maka evaluasi lagi daftar kandidat dan jika status tidak tabu maka

perpindahan (perubahan urutan jadwal produksi) diterima.

4. Melakukan iterasi selanjutnya dengan mengulang langkah ke-2

5. Iterasi diberhentikan apabila tidak ada lagi solusi terbaik yang ditemukan

dari iterasi-iterasi sebelumnya

6. Pilih solusi terbaik berdasarkan nilai makespan terkecil dari masing-

masing solusi yang terpilih sebelumnya, maka itulah yang akan menjadi

urutan penjadwalan produksi yang akan dilakukan.

3.7.5 Menghitung Performansi Metode Penjadwalan

Performansi metode penjadwalan digunakan untuk membandingkan dan

mengetahui seberapa jauh perbedaan nilai makespan yang didapat dari urutan job

menggunakan metode aktual perusahaan (first come first serve), earliest due date

(EDD) dan Tabu Search. Perhitungan performansi metode tersebut berdasarkan

dua parameter, yaitu parameter Efficiency Index (EI) dan parameter Beda Relatif

(RE).

3.8 Analisa

Analisa dilakukan setelah melihat hasil pengolahan data, analisa dilakukan

untuk mengetahui masalah yang terjadi serta evaluasi yang seharusnya dilakukan

untuk perbaikan proses penjadwalan produksi di PT. Asia Forestama Raya. Hasil

dari semua pengolahan data akan dianalisa, dimulai dari menganalisa hasil

perhitungan waktu penyelesaian untuk masing-masing job pada setiap stasiun



III-7

kerja. Kemudian analisa dilanjutkan pada hasil perhitungan makespan dari urutan

job berdasarkan metode aktual perusahaan, yaitu metode first come first serve.

Selanjutnya menganalisa hasil perhitungan makespan dari urutan job berdasarkan

metode earliest due date. Terakhir adalah menganalisa setiap hasil makespan dari

urutan job yang terpilih pada masing-masing iterasinya.

3.9 Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan berisikan tentang inti dari pembuatan laporan dan

pengamatan, di dalamnya juga terdapat hasil analisa data yang didapatkan, isi

kesimpulan harus sesuai dengan tujuan yang diinginkan dari awal. Saran berisikan

tentang rekomendasi terhadap perusahaan dan penelitian selanjutnya.


