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BAB II 

KAJIAN LITERATUR 

4.1 Kajian Induktif 

Menurut Bani (2011) kajian induktif adalah proses mempelajari suatu fakta-fakta 

terdahulu untuk mendapatkan kesimpulan secara umum. Sehingga pada bagian ini, berisi 

hasil penelitian para peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan metode Tabu Search. 

Berdasarkan penelitian Triwiyanto Silaban, Puryani, dan Eko Nursubiyantoro (2014) 

dengan judul “Penjadwalan Produksi dengan Algoritma Tabu Search” yang memiliki 

tujuan menyelesaikan pesanan lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan dengan 

menggunakan penjadwalan algoritma heuristik yaitu Tabu Search. Penelitian yang 

dilakukan membuat Gant Chart berdasarkan penjadwalan dari perhitungan Tabu Search, 

yang kemudian menganalisa nilai makespan dan nilai efisiensinya. Dengan menggunakan 

metode tersebut didapatkan hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Algoritma Tabu 

Search dapat meminimasi jumlah makespan sebesar 10,08 jam dan nilai efisiensi sebesar 

5,114% sehingga pesanan dapat selesai lebih cepat dari target. 

      Penelitian yang dilakukan Che-Fu Chen, Muh-Cherng Wu, dan Keng-Han Lin (2013) 

yang berjudul “Effect of Solution Representations On Tabu Search In Scheduling 

Application” yang membahas mengenai penerapan dari algoritma meta-heuristik dalam 

pemecahan masalah permutasi manufaktur dari dua sudut pandang. Meta-heuristik mejadi 

solusi yang tepat dalam pemecahan masalah yang kompleks. Dimana penelitian ini 

mengurutkan pekerjaan untuk menemukan solusi dengan waktu penyelesain terpendek. 

Dimana hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa meta-heuristik merupakan hal 

yang penting dalam pemecahan masalah awal yang sudah berkembang. Sehingga dapat 

menelusuri masalah penjadwalan lain dan memberikan solusi pada masalah tersebut. 

       Penelitian yang dilakukan Hasanudin (2011) yang berjudul “Optimasi Penjadwalan 

Job Shop dengan Menggunakan Metode Algoritma Tabu Search Untuk Meminimumkan 
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Total Waktu Pengerjaan Seluruh Job” yang membahas Algoritma Tabu Search untuk 

menyelesaikan masalah keterlambatan dalam menyelesaikan pesanan konsumen dengan 

tenaga kerja, mesin, dan kapasitas yang terbatas. Hasil dari penelitiannya menunjukan 

bahwa algoritma Tabu Search dapat menurunkan total waktu penyelesaian atau 

makespan, dengan menjadwalkan urutan pekerjaan mana yang akan di kerjakan terlebih 

dahulu. 

      Penelitian yang dilakukan oleh Li, Zhu, Baki, dan Chouch (2018) yang berjudul “Tabu 

Search and Iterated Local Search For The Cyclic Bottleneck Assignment Problem” yang 

membahas masalah klasik yang terjadi pada perusahaan manufaktur yaitu masalah 

bottleneck. Dengan memiliki alur produksi dengan jenis job shop dan masalah klasik 

seperti itu maka memerlukan metode herustik. Sehingga dalam penelitiannya 

menggunakan metode Tabu Search dan iterated local search. Hasil didapatkan dari 

penelitiannya yaitu metode Tabu Search lebih baik daripada iterated local search. 

Dikarenakan metode Tabu Search dapat mengurangi total waktu penyelesain proses 

produksi sehingga kinerjanya menjadi bagus. 

      Penelitian yang dilakukan oleh Betrianis dan Aryawan (2003) dalam penelitiannya 

yang berjudul “Penerapan Algoritma Tabu Search Dalam Penjadwalan Job Shop” 

membahas mengenai algoritma Tabu Search yang berguna untuk menyelesaikan masalah 

optimasi kobinatorial yang berskala besar (np-hard) dengan memberikan solusi terbaik 

yang lebih efektif. Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk meminimalkan waktu proses 

dari suatu aliran produksi yang bersifat job shop. Hasil yang didapatkan dari 

penelitiannya menunjukan bahwa metode Tabu Search jika dibandingkan dengan metode 

Shortest Processing Time (SPT), Earliest Due Date (EDD), Most Work Remaining 

(MWKR) dan First Come First Served (FCFS). 

 

 

4.2 Kajian Deduktif 

2.2.1 Penjadwalan Produksi 

Penjadwalan dalam suatu produksi merupakan suatu sistem yang penting yang 

mempengaruhi kelancaran dalam suatu produksi. Penjadwalan berguna dalam 

memanajemen segala sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan baik dari segi tenaga 

kerja, mesin, urutan proses, jenis produk, material dan lain-lain agar menjadi lebih efisien. 
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Menurut Adam Jr. & Ebert (1992), penjadwalan produksi adalah penentuan waktu dalam 

penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi. Sedangan menurut Baker 

dan Trietsch (2009), penjadwalan produksi merupakan suatu manajemen yang mengatur 

sumber daya atau mesin dalam menjalankan sutau pekerjaan dalam periode tertentu 

dalam suatu organisasi. Kemudian pengertian menurut Heizer & Render (2014) 

penjadwalan produksi adalah salah satu cara untuk memanfaatkan sumber daya produksi 

sebaik mungkin, dimana ditentukannya waktu memulai operasi dan waktu selesai operasi 

dalam sejumlah pekerjaan. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat diartikan bahwa 

penjadwalan merupakan sistem yang berguna untuk menetapkan waktu dalam 

menggunakan sumber daya perusahaan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam 

periode waktu tertentu. Beberapa tujuan dari penjadwalan yaitu sebagai berikut 

(Nahmias, 2001): 

1) Memenuhi pesanan. 

2) Meminimumkan waktu set-up, waktu work in process, dan idle time. 

3) Menghasilkan tingkat kegunaan mesin atau pekerja yang tinggi. 

4) Menentapkan informasi pekerjaan yang tepat. 

5) Meminimumkan biaya produksi dan tenaga kerja. 

 

2.2.2 Jenis-jenis Aliran Produksi 

Dalam pemilihan metode penjadwalan perlu diketahui terlebih dahulu aliran proses 

produksi pada lantai produksi terlebih dahulu, karena tidak semua metode penjadwalan 

dapat diterapkan kedalam semua jenis aliran. Berikut aliran proses produksi yang 

mempengaruhi penjadwalan menurut Baker (1974): 

1. Aliran flowshop  

Terdapat dua macam jenis aliran flowshop yaitu pure flowshop dan general 

flowshop. Pure flowshop merupakan aliran dimana semua pekerjaan memiliki jalur 

produksi yang sama. Sedangkan pada general flowshop tidak semua pekerjaan 

memiliki jalur produksi yang sama, karena tidak mengharuskan melalui semua 

mesin yang ada. Perbedaan dapat dilihat pada Gambar 2.1. 
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Pure Flowshop 

Mesin 1 Mesin 2 Mesin 3

 

General Flowshop 

Mesin 1 Mesin 2 Mesin 3

 

Gambar 2. 1 Jenis Aliran Flowshop 

Sumber : Baker, 1974 

2. Aliran Jobshop  

Pola aliran jobshop memiliki jalur yang spesifik pada setiap pekerjaan, yang 

mengakibatkan terbentuknya pola produksi yang berbeda-beda. Dengan aliran 

seperti itu, penjadwalan yang dilakukannya berupa proses pengurutan (sequencing) 

pekerjaan dalam lintasan yang tidak beraturan. Secara umum penjadwalan dengan 

aliran ini dikenal sebagai penjadwalan n pekerjaan m mesin. Berikut contoh aliran 

jobshop dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

Mesin 1 Mesin 2

Mesin 3 Mesin 4

 

Gambar 2. 2 Jenis Aliran Jobshop 

Sumber: Baker, 1974 

 

2.2.3 Istilah dalam Penjadwalan Produksi 

Beberapa istilah dan notasinya yang digunakan dalam penjadwalan (Pinedo & Chao, 

1999): 

1) Setiap job i {i=1,2,..,n} yang akan dijadwalan pada j mesin {j=1,2,..}. Proses 

pengerjaan job i pada mesin j disebut operasi Oij.  
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2) Processing time (Waktu Proses), pij, yaitu waktu yang dibutuhkan dalam 

mengerjakan job i pada mesin j untuk mengerjakan operasi Oij. 

3) Due Date (Waktu Tenggat), di, merupakan waktu yang telah ditentukan dalam 

menyelesaikan job i.  

4) Release Date (Waktu Siap), ri, yaitu waktu ketika job i bisa diproses.  

5) Start Time (Waktu Mulai), sij, yaitu waktu ketika job i mulai diproses. 

6) Completion Time (Waktu Penyelesaian), Cij, yaitu waktu yang dibutuhkan 

untuk mengerjakan job i ketika tersedianya pekerjaan sampai pekerjaan 

tersebut terselesaikan. 

7) Makespan, Cmax, yaitu total waktu untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dari 

mesin pertama sampai dengan mesin terakhir. 

8) Lateness (Keterlambatan), Li= Ci – di, yaitu waktu yang bisa dihitung ketika 

pekerjaan selesai dikerjakan dengan menghitung selisih waktu penyelesaian 

dengan waktu tenggat.  

9) Tardiness (Keterlambatan Bernilai Posisitf), Ti = max(Li,0), waktu 

keterlambatan bernilai positif sehingga pekerjaan mengalami keterlambatan 

yang negatif atau membutuhkan waktu yang lebih lama. 

10) Earliness (Keterlambatan Bernilai Negatif), Ti = min(Li,0), waktu 

keterlambatan bernilai negatif sehingga pekerjaan mengalami keterlambatan 

yang positif atau diselesaikan lebih cepat dari due date nya. 

 

 

2.2.4 Metode Penjadwalan Produksi 

Penjadwalan produksi merupakan  sistem yang digunakan dalam melancarkan produksi. 

Metode yang digunakan dalam melancarkan produksi tersebut terdiri dari 2 jenis, 

diantaranya:  

1. Heuristik  

Algoritma ini menjadwalan produksi dengan memilih mesin-mesin atau pekerjaan-

pekerajaan mana yang harus diproses terlebih dahulu. Dalam implementasinya, 

heuristik klasik yang digunakan pada penyelesaian penjadwalan job shop yaitu 

priority dispatching rules. Penjadwalan ini dilakukan dengan mengatur pekerjaan 

pada suatu antrian pekerjaan dalam suatu mesin yang akan diproses terlebih dahulu 
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berdasarkan urutan prioritasnya. Berikut beberapa aturan dalam penentuan prioritas 

menurut Adam Jr. dan Ebert (1992), yaitu: 

• First Come First Serve (FCFS), aturan dengan mengurutkan penjadwalan 

berdasarkan waktu kedatangan pekerjaan. Yang mana pekerjaan yang pertama 

datang akan menjadi yang pertama kali diproses. 

• Earliest Due Date (EDD), yaitu aturan urutan pekerjaan berdasarkan pada due 

date terdekat dari setiap pekerjaannya. Aturan ini berguna dalam 

meminimumkan maksimum lateness pada pekerjaan-pekerjaan yang berada 

dalam suatu antrian. 

• Minimum Slack First (MS), yaitu aturan urutan pekerjaan berdasarkan waktu 

yang tersisa ketika telah dikerjakan pada sebuah mesin pada suatu pekerjaan. 

Waktu yang tersisa paling kecil akan menjadi prioritas pengerjaan dalam 

antrian mesin selanjutnya.  

• Shortest Processing Time (SPT), yaitu aturan urutan pekerjaan berdasarkan 

waktu proses pada setiap pekerjaan. Pekerjaan yang menjadi prioritas utama 

adalah pekerjaan yang memiliki waktu proses paling singkat, sehingga 

pekerjaan dengan waktu pekerjaan terlama akan dikerjakan terakhir kali. 

2. Meta-heuristik 

Algoritma ini memberika solusi penjadwalan produksi dengan memberikan satu 

atau lebih solusi awal. Berikut merupakan beberapa metode yang tergolong 

kedalam meta heuristic: 

1. Simulated Annealing merupakan suatu metode penjadwalan yang 

mensimulasikan annealing dalam pembuatan logam. Yang mana metode ini 

digunakan untuk masalah yang perubahannya memerlukan ruang yang sangat 

luas. 

2. Tabu Search merupakan metode penjadwalan dengan menggunakan short term 

memory sehingga optima local tidak selalu jadi acuan. Dalam penyampaian 

solusinya metode ini menggunakan tabu list dalam penyimpanannya. 

Penyimpanan solusi ini berguna untuk mengevaluasi solusi terbaru dengan 

yang ada pada tabu list. Solusi yang ada pada tabu list tidak perlu dilakukan 

evaluasi kembali. Solusi yang dipilih akan dibandingkan dengan himpunan 

solusi tetangga, yang mana tetangga didapatkan dari memodifikasi berdasarkan 

aturan-aturan tertentu yang dikenal dengan nama neighborhood function. 
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3. Algoritma Genetika merupakan metode penjadwalan meta-heuristik yang 

didasarkan dari proses genetika makhluk hidup yang berkembang secara alami 

sehingga lama kelamaan akan mengikuti seleksi alam yang berarti yang kuat 

akan menang dan yang lemah akan kalah. Pada algoritma ini mengikuti teori 

evolusi, sehingga algoritma ini digunakan untuk memberikan solusi kepada 

masalah yang terjadi setiap hari. 

4. Algoritma Differential Evolution merupakan metode penjadwalan meta-

heuristik yang berasal dari pembaruan metode algoritma genetika. Metode ini 

melakukan penjadwalan berdasarkan anaolgi evolusi biologi, yang terdiri dari 

proses penginilisasian populasi, proses mutase, proses penyilangan, dan proses 

penyeleksian.  

 

2.2.5 Tabu Search 

Awal diperkenalkannya metode algoritma Tabu Search ini pada tahun 1986 oleh Glover 

dan Laguna yang menjelaskan bahwa algoritma ini bersifat meta-heuristik tingkat tinggi 

yang digunakan untuk memberikan solusi optimasi kombinatorial. Menurut (Glover & 

Laguna, 1986) prosedur Tabu Search dilakukan dengan tiga pola utama. Pola yang 

pertama yaitu penggunaan sistem memori fleksibel dengan atribut yang dapat menerima 

sebuah evalusasi dan pilihan solusi terdahulu dieksploitasi lebih dalam lagi. Pola yang 

kedua yaitu penggunaan sistem yang dapat membatasi maupun membebaskan proses 

pencarian solusi. Pola ini merupakan mekanisme tabu restriction dan aspiration criteria. 

Dan pola yang terakhir yaitu penggunaan short term memory dan long term memory yang 

berguna  untuk pencarian solusi  dengan strategi intensifikasi dan diversifikasi. Strategi 

intensifikasi merupakan suatu proses pencarian solusi dengan mengarah pada area 

tertentu, sedangkan stratefi diversifikasi adalah suatu cara pencarian solusi dengan 

mengarah pada area baru.  

      Dari solusi hasil pencarian, yang dilakukan selanjutnya yaitu pemilihan kandidat 

solusi terbaik yang dilihat dari nilai fungsi tujuan. Selanjutnya masuk kedalam status tabu 

yang memilih solusi terbaik berdasarkan penyelesaian proses tercepat. Pada pemilihan 

kandidat solusi terbaik algoritma Tabu Search menggunakan prinsip global-best 

strategy (GB). Prinsi ini menerapkan strategi dimana algoritma akan mengambil 

solusi terbaik pada neighborhood untuk menggantikan solusi terbaik yang terbaru. 
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Perhitungan neighborhood menggunakan prinsip kombinasi. Tabu Search memiliki 

struktur memori yang sangat penting yaitu tabu list. Memori ini menyimpan antribut 

solusi-solusi yang telah didapatkan. Memori ini juga berguna untuk mencegah pencarian 

ulang solusi yang memiliki daerah yang sama, sehingga menuntut untuk menunju daerah 

yang belum didatangi. Secara umum kerangka dari algoritma Tabu Search dapat dilihat 

sebagai berikut: 

1) Memulai dengan solusi awal dan fungsi tujuan dari konfigurasi tersebut 

dievalusi. 

2) Turunkan kandidat-kandidat solusi dari konfigurasi terkini 

3) Jika yang terbaik tidak tabu atau tabu dari semua solusi tetapi memenuhi  

kriteria aspirasi, kandidat tersebut diambil dan ditentukan sebagai konfigurasi 

terbaru. Jika tidak, mencari kandidat solusi lainnya. 

4) Ulangi urutan diatas hingga iterasi tertentu. 

5) Masukan solusi yang didapat dari iterasi kedalam tabu list sehingga solusi 

dilarang untuk diambil kembali.  

6) Ketika tabu list sudah mencapai ukurannnya dan solusi terbaru didapatkan. 

Maka solusi pertama dihilangkan dan solusi terbaru masuk kedalam tabu list.  

7) Kriteria aspirasi diambil dari nilai fungsi tujuan.  Ketika solusi tabu 

menghasilkan nilai fungsi tujuan yang lebih baik dengan terbaik sebelumnya, 

maka terpenuhilah kriteria aspirasi dan pembatasan tabu menjadi terlampaui. 

 

2.2.5 Uji Kecukupan Data 

Pengolahan data yang pertama dilakukan adalah uji kecukupan data dari hasil 

pengamatan cycle time. Uji kecukupan ini bertujuan untuk menentukan apakah hasil 

pengamatan masih kurang atau sudah cukup. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi uji 

ini yaitu tingkat keyakinan (k) dan derajat ketelitian. Nilai tingkat ketelitian yang 

digunakan yaitu 99% atau nilai k sama dengan 3 dan tingkat ketelitian 10%. Hasil yang 

didapatkan akan dikatakan cukup apabila N’<N. Berikut rumus dari uji kecukupan data 

(Purnomo, 2004): 

𝑁′ =  [

𝑘
𝑠

√(𝑁. 𝛴𝑥2) − (𝛴𝑥)2 

𝛴𝑥
] 
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Keterangan: 

N’ = Jumlah pengamatan yang diperlukan 

N = Jumlah pengamatan actual 

k = Tingkat keyakinan  

s = Derajat ketelitian 

 

2.2.6 Uji Keseragaman Data 

Uji keseragaman data, uji ini bertujuan untuk menentukan apakah data hasil pengamatan 

cycle time masih dalam batas kontrol yang ditentukan,. Batas kontrol tersebut diantaranya 

batas kontrol atas (BKA) dan batas kontrol bawah (BKB). Batas kontrol tersebut 

ditentukan dengan rumus sebagai berikut: 

𝐵𝐾𝐵 =  �̅� − 𝑘𝜎 

𝐵𝐾𝐵 =  �̅� + 𝑘𝜎 

Keterangan: 

�̅� = Rata-rata 

k = Tingkat keyakinan 

𝜎 = Standar deviasi (
√𝛴(𝑥𝑖− �̅�)2

𝑛−1
) 

 

2.2.7 Perhitungan Waktu Standar 

Dalam perhitungan waktu standar memerlukan beberapa perhitungan sebelumnya. Salah 

satunya menghitunga nilai rating factor. Rating factor berguna dalam penilaian kecepatan 

dari operator dalam melakukan pekerjaannya. Dengan menggunakan rating factor data 

pengamatan menjadi sesuai dengan kecepatan kerja normal operator tersebut.  Karena 

operator melakukan produksinya tidak selalu memiliki waktu proses yang sama. Ketika 

operator bekerja terlalu cepat maka nilai rating factor akan lebih besar daripada 1, begitu 

juga sebaliknya. Sedangkan ketika operator bekerja pada batas wajar maka nilai rating 

factor sama dengan 1. Sistem untuk menentukan operator tersebut bekerja dengan cepat 

atau tidak dengan menggunakan Westinghouse System’s Rating (Wignjosoebroto, 2000):  
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Tabel 2. 1 Westinghouse System Of Rating 

Faktor Kelas Lambang Penyesuaian 

Skill 

Super Skill 

 

Excellent 

 

Good 

 

Average 

Fair 

 

Poor 

A1 

A2 

B1 

B2 

C1 

C2 

D 

E1 

E2 

F1 

F2 

+0.15 

+0.13 

+0.11 

+0.08 

+0.06 

+0.03 

0 

-0.05 

-0.10 

-0.16 

-0.22 

Effort 

Super Skill 

 

Excellent 

 

Good 

 

Average 

Fair 

 

Poor 

A1 

A2 

B1 

B2 

C1 

C2 

D 

E1 

E2 

F1 

F2 

+0.13 

+0.12 

+0.10 

+0.08 

+0.05 

+0.02 

0 

-0.04 

-0.08 

-0.12 

-0.17 

Condition 

Ideal 

Excelent 

Good 

Average 

Fair 

Poor 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

+0.06 

+0.04 

+0.02 

0 

-0.03 

-0.07 

Consistency 

Ideal 

Excelent 

Good 

Average 

Fair 

Poor 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

+0.04 

+0.03 

+0.01 

0 

-0.02 

-0.04 

 

 

 

Dari analisis nilai  rating factor untuk setiap operatornya pada setiap mesin, dapat 

dilanjutkan dengan menghitung waktu normal dengan rumus sebagai berikut 

(Wignjosoebroto, 2000): 

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 = 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑥 𝑅𝑓 

      Untuk menghitung waktu standar juga perlu mempertimbangkan kelonggaran yang 

terdapat pada situasi dilapangan. Terdapat beberapa kelonggaran atau allowance 
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(Sutalaksana, 1979) yaitu: 

1. Personal Allowance, yaitu kelonggaran yang berupa keperluan pribadi seperti 

minum, ke toilet, dan mengobrol dengan teman. 

2. Fatigue Allowance, yaitu kelonggaran yang disebabkan oleh kelelahan fisik 

maupun pikiran. 

3. Delay Allowance, yaitu kelonggaran yang disebabkan oleh breakdown 

machine, keterlambatan supply bahan baku, dan kelonggaran-kelonggaran lain 

yang tidak bisa dihindarkan. 

      Dari allowance yang telah ditentukan dapat dilanjutkan pada perhitungan waktu 

standar atau waktu baku. Waktu baku merupakan waktu yang dibutuhkan oleh operator 

secara normal untuk menyelesaikan pekerjaannya. Rumus untuk menghitung waktu 

standar menurut Wignjosoebroto (2000) yaitu: 

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 = 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑥 
100%

100% − 𝐴𝑙𝑙𝑜𝑤𝑎𝑛𝑐𝑒
 

 

2.2.8 Diagram Pareto 

Diagram pareto merupakan suatu alat untuk memusatkan perhatian dalam mengelola 

kesalahan, masalah, atau cacat untuk memberikan penyelesaian masalah (Heizer & 

Render, 2014). Sehingga dengan adanya pareto, penelitian dapat berfokus pada masalah 

utama yang harus diselesaikan. Diagram ini mengurutkan masalah yang sering terjadi 

atau jumlah permasalahan terbesar sampai dengan yang jarang terjadi atau jumlah 

permasalah terkecil. Menurut Joseph M. Juran (1993) 80% permasalahan pada 

perusahaan merupakan hasil dari penyebab yang hanya 20%. Sehingga dengan 

menggunakan diagram pareto ini, dapat menyelesaikan masalah utama saja yang sangat 

berpengaruh pada perusahaan. Yang mana masalah utama tersebut 20% dari masalah yang 

terjadi pada perusahaan. 

 

2.2.9 Sistem Kanban 

Kanban merupakan suatu alat yang berguna untuk melancarkan suatu aliran produksi 

dengan menyediakan jumlah dan jenis part yang sesuai rencana produksi dengan waktu 

yang tepat (Jacobs, Chase, & Aquilano, 2009). Kanban dapat menjadi sistem informasi 
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bagi orang-orang produksi dalam melakukan produksinya sehingga produksi dapat 

berjalan dengan lancar. Dalam suatu perusahaan Kanban dibedakan menjadi empat tipe 

berdasarkan fungsinya, yaitu: 

1. Kanban supplier 

Pada Kanban supplier digunakan sebagai alat pemesanan barang yang dikirim ke 

pemasok luar sehingga pemasok dapat mengirimkan sesuai pada waktunya 

dengan jumlah yang tepat. 

2. Kanban in-factory 

Pada Kanban in-factory biasanya digunakan untuk menarik barang antar stasiun 

kerja. Sehingga dapat menghubungkan proses antar stasiun kerja. 

3. Kanban produksi 

Pada Kanban produksi berupa informasi perintah produksi sejumlah barang 

tertentu ke stasiun kerja sebelumnya. 

4. Kanban penanda 

Pada kanban penanda ini digunakan untuk memberikan tanda atau kode yang 

memiliki perintah untuk mengisi kembali inventory sesuai dengan lot size nya. 

Tipe ini digunakan oleh perusahaan dengan sistem produksi lot. 

       Untuk memperlancar proses produksi diperlukan suatu cara penggunaan yang tepat 

supaya alat yang digunakan dapat berjalan secara efektif dalam mencapai tujuannya. 

Aturan-aturan dalam pelaksanaan Kanban menurut Liker (2006): 

1. Aturan   1:  Tidak melanjutkan komponen yang rusak pada proses selanjutnya. 

2. Aturan 2: Work station yang menjadi customer menarik komponen dari 

workstation supplier. 

3. Aturan   3:  Jumlah yang diproduksi dengan jumlah yang ditarik oleh workstation 

supplier harus sama.  

4. Aturan   4:  Tidak memproses komponen yang tidak terdapat Kanban. 

5. Aturan   5:  Kanban harus ada pada komponen yang akan diproduksi. 

6. Aturan   6: Jumlah Kanban disesuaikan dengan jumlah komponen aktual. 

      Dari aturan-aturan diatas, hal yang perlu diketahui selanjutnya adalah bagaimana cara 

merancang Kanban. Dalam perancangan Kanban perlu adanya interaksi antara peneliti 

dengan orang yang ada di lapangan, sebagai tujuan Kanban dapat dengan mudah 

dimengerti oleh orang-orang yang ada di lapangan khususnya operator yang menjalankan 

produksi. Menurut Takeda (1999) dalam merancang Kanban perlu melakukan beberapa 
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langkah berikut: 

1. Identifikasi part yang diproduksi. 

2. Menentukan posisi Kanban dalam rantai proses. 

3. Menentukan tipe Kanban. 

4. Menentukan siklus produksi. 

5. Menentukan jumlah lot. 

6. Menentukan alamat Kanban. 

7. Menentukan jumlah Kanban. 

8. Membuat desain Kanban. 

9. Pembuatan dan persiapan peratalan. 

10. Pelatihan dan pengenalan. 

 


