
BAB III
METODOLOGI PENILITIAN

Metodologi penelitian merupakan suatu proses berpikir, mulai menentukan

permasalahan, melakukan pengumpulan data, melakukan perancangan sistem

berdasarkan data yang dikumpulkan sampai dengan penarikan kesimpulan dari

permasalahan yang diteliti.Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam

penelitiandi PT. P&P Bangkinang adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penelitian
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3.1 Identifikasi Masalah

Tahap identifikasi masalah merupakan tahap yang paling awal dalam

penelitian ini. Pada tahap ini dilakukan identifikasi kondisi dan permasalahan

yang ada di lapangan dengan berdasarkan pada observasi langsung ke perusahaan

dan berdasarkan pada referensi teori yang ada.

3.2 Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk mendukung observasi dan identifikasi

permasalahan yang ada di lapangan yaitu penjadwalan produksi pada PT.

Perindustrian dan Perdagangan Bangkinang. Tahap ini dilakukan dengan

membandingkan secara bersama-sama antara kondisi dilapangan dengan hasil

studi pustaka yang dilakukan dari beberapa referensi.

3.3 Perumusan Masalah

Pokok permasalahan yang diteliti adalah“Bagaimanakah mengembangkan

algoritma penjadwalan siklus batchproduksi crumb rubber untuk meningkatkan

performansi produksi dan kuantitas output produksi SIR 10 dan SIR 20 di PT.

Perindustrian & Perdagangan Bankinang”.

3.4 Tujuan Penilitian

Adapun tujuan dari melaksanakan peneltian ini adalah untuk

meningkatkan performansi produksi dan kuantitas outputproduksi SIR 10 dan SIR

20 diPT. Perindustrian & Perdagangan Bankinang.

3.5 Karakteristik Sistem

Karakteristik sistem pada dasarnya merupakan proses simplikasi atau

idealisasi sistem nyata yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti (Septiani,

2007). Tahapan ini berisikan karakteristik sistem pada proses penjadwalan

produksi serta variabel dan parameter yang terdapat dalam sistem tersebut.

PT. P & P Bangkinang merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi

bahan baku karet menjadi karet remah (crumb rubber)yang berupa SIR. Produk-
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produk yang dibuat perusahaan yaitu crumb rubberyang terdiri dari dua tipe

produk, SIR 10 dan SIR 20. Karakteristik pengerjaan order dilantai produksi

dilakukan dengan metode first come first serve (FCFS).

Bahan baku utama yang digunakan perusahan yaitu bahan olahan karet

(bokar) yang didapat dari kebun karet masyarakat melalui para pemasok yang

telah bekerja sama dengan perusahaan dan pemasok yang independen. Bokar

adalah bahan olahan karet yang komposisinya terdiri dari karet, air, dan kotoron

yang berupa seperti tahu. Bahan olahan karet yang digunakan perusahaan terbagi

menjadi dua jenis mutu yaitu bokar A dan bokar B. Bokar A dengan karakteristik

57 % karet, 27 % air, dan 16 % kotoran. Sedangkan bokar B dengan karakteristik

55 % karet, 30 % air, dan 15 % kotoran.

Karakteristik sistem produksi yang diterapkan perusahaan yaitu aliran

continuous flowshop. PT. P & P Bangkinang memiliki dua stasiun kerja dan satu

gedung kamar jemur blanket. Stasiun kerja I berfungsi untuk produksi bahan

olahan karet (bokar) menjadi blanketbasah. Sedangkan stasiun kerja II digunakan

untuk pengolahan blanket kering menjadi produk jadi crumbrubber.Kamar jemur

merupakan tempat proses penjemuran blanketbasah yang diproduksi pada stasiun

kerja I guna proses pengeringan. Lama waktu yang dibutuhkan dalam proses

pengeringan ini yaitu 21 hari sehingga menghasilkan blanket kering yang akan

digunakan pada proses produksi stasiun kerja II.

Adapun proses produksi pada kedua stasiun kerja tersebut terdiri dari :

1. Proses pengolahan stasiun kerja I

Pada tahap ini bahan baku (bokar) dirubah menjadi blanketyaitu lembaran-

lembaran karet yang telah dibebaskan dari kotoran, langkah-langkah yang

dilakukan :

a. Bahan olahan karet (bokar) yang berukuran besar dibelah menjadi

beberapa bagian dengan menggunakan mesin potong besar.

b. Bokar yang telah dipotong beberapa bagian tersebut dibawa ke mesin

breakermenggunakan forklift yang dialirkan kedalam conveyor.

c. Pada mesin breaker terjadi proses pemecahan bokar menjadi ukuran

lebih kecil.
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d. Kemudian dimasukkan kedalam mesin penghancur (Hammermil-I)

e. Butiran bokar dari mesin Hammermil-I dialirkan ke mesin Hammermil-II

guna memperkecil butiran butiran karet.

f. Kemudian dimasukkan kedalam bak bundar guna menjalani proses

Macro-Blending untuk mendapatkan butiran-butiran karet yang

tercampur secara homogen.

g. Proses selanjutnya dialirkan pada mesin penyambungan (Mangel

Sambung)

h. Kemudian digiling guna mendapatkan lembaran-lembaran blanket basah

pada mesin giling (Mangel Giling)

i. Blanket basah yang telah selesai pada proses penggilingan dibawa ke

kamar jemur untuk proses pengeringan.

2. Proses Pengolahan Stasiun Kerja II

Dalam tahap ini bahan olahan blanket kering yang telah melalui proses

pengeringan alamiah dirubah menjadi hasil akhir yaitu karet remah

(crumbrubber), yang dilakukan melalui langkah-langkah :

a. Blanket kering yang telah dijemur dibawa kemesin cutter untuk dicacah

ulang.

b. Kemudian blanket yang telah dicacah dimasukkan kedalam trolly yang

dibentuk 30 petak yang memiliki daya tampung 1500 kg.

c. Selanjutnya dilakukan proses pemanasan dan pengeringan dengan

menggunakan mesin dryerselama 12 menit.

d. Setelah proses pemanasan hasil karet tersebut kemudian di timbang

dengan menggunakan timbangan, berat produk jadi harus 35 kg± 0,05

dan kemudian di press dengan mesin press.

e. Kemudian bahan jadi dilakukan proses pengepackan dan dimasukkan

kedalam peti penyimpanan produk jadi.
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Gambar 3.2 Sistem Produksi Continuous Flowshop di PT. Perindustrian &
Perdagangan Bangkinang

Saat ini PT P & P Bangkinang memproduksi dua jenis produk yaitu SIR

10 dan SIR 20, SIR merupakan singkatan dari Standar Indonesia Rubber. Untuk

memproduksi SIR 10 perusahaan menggunakan bahan baku yaitu 85 % bokar A

dan 15 % bokar B. Sedangkan untuk jenis SIR 20 yang memiliki kualitas dibawah

SIR 10 perusahaan menggunakan bahan baku 40 % bokar A dan 60 % bokar B.

3.6 Tahap Pengembangan Algoritma Penjadwalan Produksi

Sistem yang dibahas dalam penelitian ini adalah sistem yang memproduksi

beberapa jenis produk dengan kedatangan setiap ordernya bersifat dinamis.

Stasiun kerja yang dilalui memiliki urutan yang sama pada suatu sistem produksi

continuousflow shop. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi maka metode

penjadwalan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penjadwalan maju

(forward scheduling). Penjadwalan majudipilih dikarenakan lebih layakdilakukan

atau digunakan agar penjadwalan produksi yang dihasilkan nantinya sesuai

dengan keadaan nyata di perusahaan.
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Pengembangan algoritma penjadwalan ini disesuaikan dengan kebijakan

dan kondisi perusahaan agar bisa digunakan untuk memecahkan permasalahan

nyata yang ada diperusahaan. Pada tahap pengembangan algoritma ini peneliti

melakukan pengembangan pada algoritma yang dilakukan Septiani (2007) dan

penggabungan dengan konsep process flow manufacturing system.Langkah-

langkah dalam dalam pengembangan algoritma penjadwalan ditunjukkan pada

gambar 3.2

Gambar 3.3Flowchart Penjadwalan Produksi
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3.6.1 SubAlgoritma Pengurutan Order Dan Penentuan Jumlah Volume

Blanket

Sub algoritma ini merupakan tahapan untuk menetukan order mana yang

akan dikerjakan terlebih dahulu dan menetukan urutan dan jumlah volume

blankettiap order yang akan diproses.

Langkah-langkah algoritma pengurutan order dan penentuan menetukan

urutan dan jumlah volume blanketadalah :

Langkah 0 : Ambil data order yang meliputi:

No. order (i),jumlah unit produk yang dipesan (D).

No.Order Item
Demand

(Kg)

Langkah 1 : Merekap data order dengan mengelompokkan item produk

berdasarkan jenis produknya

No.Order
Jenis Produk

SIR Demand

Langkah 2 : Apakah order lebih dari satu, jika iya maka lanjutkan ke langkah 3

dan jika tidak maka lanjutkan ke langkah 4.

Langkah 3 : Urutkan order berdasarkan Short processing time (SPT) dan jika

masih ada order dengan nilai proses yang sama, maka urutkan

order berdasarkan nomororder teratas.

Langkah 4 : Set i = 1, dimana i adalah order terpilih (i = 1, 2,….,N)

Langkah 5 : Tentukan jumlah volume produk order kei menjadi volume

blanket, dengan persamaan :

bi =

dimana,

bij=Fbjx bi
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gij =

Dimana,

Di : Demand orderi

bi : blanket order ke i

bij : blanket order ke i jenis ke j

gij : bokarjenis ke j order ke i

Fbb : Persentase blanket basah : 0,7

Fb : Persentase bokar : 0,9

Fbj : Persentase blanket jenis ke-j,

Persentase blanket A = SIR 10 : 85%, SIR 20 : 40%

Persentase blanket B= SIR 10 : 15% ,SIR 20 : 60%

Langkah 6 : Data hasil penetuan jumlah volume blanketjenis produkorder ke-i

Langkah 7 : Apakah i = N, yaitu order terakhir pada urutan order, jika iya

maka lanjutkan ke langkah 8, jika tidak kembali ke langkah 4.

Langkah 8 : Apakah ada inventoryblanket di gedung kamar jemur, jika ada

lanjut ke langkah 9, jika tidak lanjut ke langkah 10

Langkah 9 : Tentukan kebutuhan blanket aktual berdasarkan inventory yang ada

Dengan persamaan,

Ba = bi – Ib

Dimana,

Baj = bj– Ibj

Ket :

Ba : Blanket aktual

Baj : Blanket aktual jenis ke j

Ib : Inventory blanket

Ibj : Inventory blanketjenis ke j

Langkah 10 : Data hasil pengurutanorderdan penentuan jumlah volume blanket

selesai.
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Gambar 3.4Flowchart Sub Algoritma Pengurutan Order dan Penetuan Jumlah
Volume Blanket
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3.6.2 Sub Algoritma Pengurutan Siklus Batch Produksi

Sub algoritma ini merupakan tahapan untuk menetukan siklus batch

produksi jenis blanket mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu dan

menentukan urutan periode waktu siklus batch produksi.

Langkah-langkah algoritma pengurutan order dan penentuan menetukan

urutan dan jumlah volumeblanket adalah :

Langkah 0 : Ambil data hasil pengurutan order dan penetuan jumlah volume

blanket sebelumnya

Langkah 1 : Merekap data yang dibutuhkan

No Produk
Demand

Blanket
Jumlah

Bokar Jumlah
(Kg) (Kg)

Total

Total
Langkah 2 : Set i= 1, dimana i adalah order terpilih (i = 1, 2, 3,….,N)

Langkah 3 : Tentukan siklus batch produksi berdasarkan persamaan,

Cij = TR x Fj

Dimana,

Penentuan persentase minimal blanket order ke i,

Fjmin = ( ) 	 	100	%
TR =

Dimana

TR : lamanya waktu satu siklus batchproduksi

Cij : Siklus batch produksi order i jenis j

Fj : Persentase jenis blanketjenis ke jorder ke i

bi : volume total blanket order ke i

bij : volume blanket jenis j order ke i

Langkah 4 : Simpan data siklus batchproduksi jenisorder ke i
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Langkah 5 : Apakah i = N, yaitu order terakhir dalam urutan order, jika iya

maka lanjutkan kelangkah 6, jika tidak set i =i+1 dan kembali ke

langkah 2.

Langkah 6 : Data hasil pengurutan siklus batch produksi.

Gambar 3.5Flowchart Sub Algoritma Pengurutan Siklus Batch Produksi

3.6.3 Sub Algoritma Penjadwalan Siklus Batch ProduksiBlanket

Sub algoritma ini merupakan tahapan untuk menetukan siklus batch

produksi jenis blanket mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu dan

menentukan urutan periode waktu siklus batch produksi.

Langkah-langkah algoritma penjadwalan siklus batch produksi adalah :

Langkah 0 : Ambil data hasil pengurutan siklus batch produksi blanket.

Langkah 1 : Merekap data yang dibutuhkan.

Langkah 2 : Set i = 1, sebagai periode penjadwalan, dimana i = 1,2,3,….,N

Langkah 3 : Pecah order i menjadi unit batchberdasarkan persamaan,
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ni =

Dimana:

Σqbi ≥ bi

ni :  Jumlah batch yng diperlukan untuk memenuhi

permintaanorder ke i

Qb :  Ukuran batch b

qbi :  ukuran batch b order ke i

Langkah 4 : Rekap data hasil pemecahan unit batch order ke i

Langkah 5 : Set t = 1, sebagai periode penjadwalan, dimana t = 1,2,3,….,T

Langkah 6 : Hitung saat selesai pada proses produksi giling, dan proses

pengeringan dengan persamaan,

Saat selesai pada proses giling

Endki(b+1) = Startki(b+1)+ tki(b+1)

Dimana,

tki(b+1) =

Saat selesai proses pengeringan

Endki(b+1) = Startki(b+1) +tp

ket :

Startki(b+1) : Saat mulai batch b order ke i pada proses k

Endki(b+1) : Saat selesai batch borderkei pada proses k

tki(b+1) : Waktu proses batch border ke i pada proses k

pr : Rata-rata produksi blanket per hari

tp : Lamanya waktu pengeringan

Langkah 7 : Simpan data penjadwalan siklus batchproduksi periode ke t

Langkah 8 : Apakah t = T adalah periode terakhir batch, jika iya lanjutkan ke

langkah 9, jika tidak maka kembali ke langkah 5

Langkah 9 : Data penjadwalan siklus batch produksi blanket order ke i

Langkah 10 : Apakah i = N adalah order terakhir, jika iya lanjutkan ke langkah

11, jika tidak maka kembali ke langkah 2

Langkah 11 : Data hasil penjadwalan siklus batch produksi blanket
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Gambar 3.6Flowchart Sub Algoritma Penjadwalan Siklus Batch Produksi

3.6.4 Sub Algoritma Penjadwalan Batch Produksi SIR

Sub algoritma ini merupakan tahapan untuk menetukan penjadwalan

produksi produk SIR mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu yang akan

diproses.

Langkah-langkah algoritma penjadwalan siklus batch produksi SIRadalah

sebagai berikut:
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Langkah 0 : Ambil data yang meliputi: data pengurutan dan penentuan volume

blanket, Inventoryblangket, Data demand SIR

Langkah 1 : Merekap data yangdibutuhkan.

Langkah 2 : Set i = 1, dimana i adalah order terpilih (i = 1, 2,….,N)

Langkah 3 : Pecah order menjadi unit batch SIR dan tentukan volume

kebutuhan blanket, dengan persamaan :

ni =

dimana,

bij=Qigx Fbb

Dimana,

Di : Demandorderkei

ni : jumlah batch order ke i

Qti : ukuran batch b periode ke t

Fbj : Persentase blanketjenis ke j

bij : blanket order ke i jenis produk ke j

Langkah 4 : Set t = 1, dimana t adalah order terpilih (t = 1, 2,….,T)

Langkah 5 : Pecah periode batch ke t menjadi unit batch SIR,

Langkah 6 : Simpan data unit batch SIR periode ke t

Langkah 7 : Apakah t = T, yaitu periode terakhir pada urutan batch, jika iya

maka lanjutkan ke langkah 8, jika tidak kembali ke langkah 4.

Langkah 8 : Data Siklus batch produksi SIR order ke i

Langkah 9 : Apakah i = N, yaitu order terakhir pada urutan order, jika iya

maka lanjutkan ke langkah 10, jika tidak kembali ke langkah 2.

Langkah 10 : Data Penjadwalan batch produksi SIR
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Gambar 3.7Flowchart Sub Algoritma Penjadwalan Produksi SIR

3.7 Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dan pengolahan berdasarkan

algoritma-algoritma yang telah dibuat sebelumnya. Pada tahap pengolahan data,

adapun data-data yang dibutuhkan antara lain :

1. Sistem produksi di PT. P & P Bangkinang

2. Data permintaan crumb rubber

3. Data produksi
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4. Stasiun kerja dan mesin

5. Jam kerja

6. Kapasitas produksi

7. Struktur organisasi

8. Informasi tentang kebijakan perusahaan

Sedangkan pada tahap pengolahan data, dilakukan penerapan algoritma

yang telah dikembangkan sebelumnya dan akan digunakan dalam pemecahan

masalah pada proses produksi di PT. P & P Bangkinang. Pengaplikasian algoritma

ini dilakukan dengan menggunakan data set order pada bulan juni 2013. Selain

untuk mengetahui kehandalan  algoritma tersebut, maka tahapan ini juga akan

menguji apakah agoritma penjadwalan yang telah dekembangkan mampu

memecahkan masalah yang dihadapi perusahaan.

3.8 Tahap Pengukuran Performansi Penjadwalan

Pada tahap ini dilakukan perbandingan antara jadwal produksi yang dibuat

peneliti dengan keadaan sistem produksi sebelumnya, apakah memberikan solusi

terbaik atau sebaliknya ?.

3.9 Analisa

Pada tahap ini peneliti akan menganalisis hasil dari pengolahan data

sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah model penjadwalan

yang telah dibuat telah sesuai dengan kondisi nyata perusahaan.

3.10 Kesimpulan dan Saran

Pada tahap ini kesimpulan dan saran, diambil suatu kesimpulan yang berisi

rangkuman dari hasil pengolahan data serta mengacu pada tujuan penelitian yang

telah ditetapkan sebelumnya dan memberikan saran atas dasar analisis yang telah

dilakukan kepada perusahaan untuk memberikan masukan mengenai kasus yang

dihadapi pada sistem yang diteliti padaPT. Perindustrian& Perdagangan

Bangkinang.


