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BAB II  

 KAJIAN LITERATUR  

2.1 Kajian Induktif 

Pada penelitian terdahulu terdapat beberapa penelitian yang dapat dijadikan sebagai 

acuan dalam penelitian ini dan penelitian berikutnya. Penelitian pertama dilakukan oleh 

Faizal, Rahman, & Tantrika (2014) dengan tujuan untuk meminimasi makespan di PT 

Sahabat Rubber Industries melalui perhitungan makespan menggunakan algoritma 

Nawaz, Enscore, dan Ham (NEH) dengan dua pendekatan dispatching rule yaitu Shortest 

Processing Time (SPT) dan Longest Processing Time (LPT). Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan dapat diketahui bahwa dari perbandingan antara penjadwalan eksisting 

(konvensional) dengan algoritma Nawaz, Enscore, dan Ham (NEH) dengan LPT dan SPT 

didapatkan nilai Efficiency Index (EI) sebesar 1,46 yang berarti model algoritma NEH 

yang digunakan dalam penelitian ini lebih baik dibandingkan dengan model penjadwalan 

eksisting (konvensional) di PT. Sahabat Rubber Industries. 

      Penelitian kedua memuat tentang penjadwalan produksi yang dilakukan Wardhani 

(2012) yang melakukan analisa metode penjadwalan produksi dengan menggunakan 

metode Johnson pada PT X Surabaya. PT X melakukan penentuan penyelesaian produk 

dilakukan dengan kesepakatan antara perusahaan dengan konsumen, artinya perusahaan 

menawarkan waktu yang paling mungkin bagi perusahaan untuk menyelesaikan pesanan 

dari konsumen berdasarkan perkiraan awal atau perhitungan kemampuan perusahaan. 

Dari hasil penelitian, dengan Metode Johnson, maka urutan pengerjaan job di mesin 

yaitu: job 5, job 3, job 6, job 1, job 4, job 2, job 7 dengan nilai I sebesar 78,837 menit. 
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      Penelitian ketiga yaitu membahas tentang penjadwalan produksi menggunakan 

metode Campbell, Dudek, Smith (CDS) pada mesin laser marking untuk meminimasi 

makespan. Permasalahan yang dihadapi perusahaan saat ini adalah sering kali terjadi 

penumpukan barang setengah jadi (WIP) di stasiun marking, sehingga mengakibatkan 

banyak lot yang terlambat dikirim kepada customer (Missed SOD). Jika dibandingkan 

dengan metode perusahaan, penerapan metode CDS dalam penjadwalan produksi dapat 

meminimasi makespan sebesar 44 menit atau sebesar 11,55 %. 

      Beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu 

terdapat pada metode sequencing yang digunakan. Pada penelitian ini menggunakan 

metode Total Work (TWK) yang selanjutnya dilakukan perhitungan makespan 

menggunakan algoritma Campbell Dudek Smith (CDS). Selain itu data waktu proses 

produksi yang diolah tidak menggunakan satuan hari melainkan satuan menit dan jam. 

Objek penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur yaitu memproduksi alat musik 

piano dengan aliran produksi jobshop. Sehingga seluruh aktivitas produksi yang terjadi 

sangat kompleks ditambah jumlah part piano dan jenis piano yang sangat beragam.  

2.2 Kajian Deduktif 

2.2.1 Penjadwalan Produksi 

A. Pengertian Penjadwalan (Scheduling) 

Penjadwalan atau scheduling merupakan suatu kegiatan yang cukup penting dalam 

sebuah perusahaan. Penjadwalan memiliki tujuan untuk meminimasi waktu proses, waktu 

tunggu langganan, dan tingkat persediaan, serta penggunaan yang efisien dari fasilitas, 

tenaga kerja, dan peralatan. Penjadwalan yang baik akan memberikan dampak positif 

yaitu rendahnya biaya operasi dan waktu pengiriman, yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan kepuasan pelanggan (Herjanto, 1999). 

      Penjadwalan produksi bisa diartikan sebagai suatu proses pengalokasian sumber daya 

dan mesin yang tersedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan mempertimbangkan 

kapasitas mesin dan jumlah mesin yang terbatas (Adam Everett., 1992). Penjadwalan 
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produksi merupakan kegiatan perencanaan yang dilakukan dengan tepat untuk 

menghadapi permintaan pasar. Penjadwalan produksi berfungsi untuk membuat agar arus 

produksi dapat berjalan lancar sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa penjadwalan produksi dilakukan agar mesin-mesin dapat bekerja 

sesuai dengan kapasitas yang ada dan biaya yang seminimal mungkin, serta kuantitas 

produk yang diinginkan sesuai waktu yang telah ditentukan (Masruroh, 2008).  

      Berikut ini adalah beberapa istilah yang sering dijumpai pada kegiatan penjadwalan, 

yaitu (Daihani, 2001): 

1. Processing Time (waktu proses) adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan 

kegiatan tertentu hingga selesai 

2. Due Date (batas waktu) adalah batasan waktu yang diberikan untuk mengerjakan 

kegiatan tertentu hingga selesai. Apabila kegiatan tersebut belum selesai dikerjakan 

hingga batas waktu yang telah diberikan, hal ini disebut sebagai keterlambatan. 

3. Completion Time (rentang waktu) adalah jarak waktu antar kegiatan pertama (t=0) 

selesai dikerjakan hingga tugas ke-n selesai. 

4. Lateness (keterlambatan) adalah selisih antara waktu selesainya kegiatan yang 

dikerjakan dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Apabila kegiatan selesai 

dikerjakan melewati batasan waktu (due date) yang telah ditentukan maka akan terjadi 

nilai keterlambatan positif. 

5. Slack adalah suatu ukuran dari selisih antara sisa waktu bagi suatu kegiatan dikerjakan 

hingga selesai (due date) dengan waktu pengerjaan kegiatan yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan kegiatan tersebut (processing time). 

6. Tardiness adalah total waktu keterlambatan dari kegiatan yang pertama dimulai atau 

disebut juga lateness (keterlambatan) yang bernilai positif. 

7. Flow Time adalah jangka waktu suatu kegiatan mulai dari kegiatan tersebut siap untuk 

dikerjakan sampai dengan kegiatan tersebut selesai dikerjakan. 

8. Makespan adalah total waktu keseluruhan yang diperlukan untuk mengerjakan seluruh 

kegiatan sampai selesai, dimulai dari kegiatan pertama hingga kegiatan ke-n. 

9. Critical Ratio adalah rasio antara waktu yang tersisa hingga due date dengan waktu 

yang tersisa untuk melakukan suatu kegiatan. 
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B. Kriteria Performansi Penjadwalan 

Menurut (Heizer & Render, 2005), menyatakan bahwa teknik penjadwalan yang benar 

bergantung kepada volume pesanan, sifat alami operasi, dan kompleksitas pekerjaan 

keseluruhan, demikian pula kepentingan yang ditempatkan pada setiap empat kriteria. 

Keempat kriteria tersebut adalah: 

1) Minimasi waktu penyelesaian. Kriteria ini dievaluasi dengan menentukan waktu 

penyelesaian rata-rata untuk setiap pekerjaan. 

2) Maksimilasi utilisasi. Kriteria ini dievaluasi dengan menghitung persentase waktu 

digunakan fasilitas. 

3) Minimasi persediaan barang setengah jadi (work in process). Kriteria ini dievaluasi 

dengan menentukan jumlah pekerjaan rata-rata dalam sistem tersebut. Hubungan 

antara banyaknya pekerjaan dalam sistem dan persediaan WIP akan tinggi. Oleh 

karena itu lebih sedikit pekerjaan dalam sistem, maka lebih rendah pekerjaan yang ada. 

4) Minimasi waktu tunggu pelanggan. Kriteria ini dievaluasi dengan menentukan jumlah 

keterlambatan rata-rata. 

      Harapannya dengan menerapkan sistem penjadwalan yang baik maka dapat 

menyelesaikan penyelesaian produk sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh 

peusahaan, memenuhi spesifikasi produk yang telah ditentukan, memaksimalkan output, 

peningkatan utilitas fasilitas produksi, dan mengurangi jumah work in process. 

C. Klasifikasi Penjadwalan Produksi 

Beberapa model penjadwalan diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan mesin yang digunakan 

a. Penjadwalan pada mesin tunggal (single machine shop) 

b. Penjadwalan pada mesin majemuk (m machine) 

2. Berdasarkan pola aliran proses 

a. Penjadwalan flow shop 

Proses produksi dengan tipe flow shop berarti menunjukkan adanya aliran dari 1 

mesin ke mesin lainnya. Dalam flow shop setiap pekerjaan dari n job akan diproses 
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pada m machine untuk permintaan yang dalam sekali per mesin. Pada tipe ini setiap 

pekerjaan akan melewati seluruh mesin yang ada pada aliran proses yang sama. 

b. Penjadwalan job shop 

Proses produksi tipe ini memiliki penjadwalan yang memiliki lebih dari satu arah 

aliran pekerjaan. Oleh seab itu, setiap job yang akan diproses 1 mesin bisa jadi 

adalah job baru atau job dalam proses. Dan job yang keluar dar suatu mesin bias 

jadi merupakan job jadi atau job yang masih dalam proses. Dalam job shop 

pekerjaan membutuhkan beberapa operasi dalam sebuah mesin. 

3. Berdasarkan pola kedatangan job 

a. Penjadwalan statis yaitu job  yang datang bersamaan dan siap dikerjakan pada 

mesin yang tidak bekerja, dimana tidak ada job yang datang pada saat jadwal 

dilaksanakan. 

b. Penjadwalan dinamis adalah dimana kedatangan job yang tidak menentu sehingga 

perlu dibuatkan jadwal yang baru 

4. Berdasarkan informasi yang diterima 

a. Penjadwalan deterministic biasanya berupa informasi tentang pekerjaan dan mesin 

seperti kedatangan pekerjaan dan waktu proses. 

b. Penjadwalan stokastik biasanya berupa informasi yang tidak pasti, tetapi memiliki 

kemungkinan, seperti informasi tentang probabilitas tertentu. 

5. Berdasarkan product positioning 

a. Make to order, jumlah dan jenis dibuat berdasarkan pesanan, sehingga mengurangi 

biaya simpan. 

b. Make to stock, jumlah dan jenis terus-menerus dibuat untuk disimpan sebagai 

persediaan. 

D. Permasalahan Dalam Penjadwalan Produksi 

Secara umum persoalan pada penjadwalan dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Apabila α adalah resiko yang ditanggung karena mengerjakan tugas A lebih awal 

daripada tugas B. 

2. Apabila β adalah resiko yang ditanggung karena mengerjakan tugas B lebih awal 

daripada tugas A. 

 



27 
 

E. Hambatan-hambatan Penjadwalan Produksi 

Pada kenyataannya, penjadwalan produksi sering terhambat karena gangguan tertentu, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Mesin rusak 

Pada saat terjadi kerusakan mesin. Maka, akan menghambat seluruh operasi pekerjaan 

yang menggunakan mesin tersebut. Hal ini akan menyebabkan terhentinya proses 

produksi, dan penjadwalan ulang. Dalam melakukan penjadwalan ulang ini, perlu 

memperhatikan diantaranya, penjadwalan ulang ini dititik beratkan hanya pada titik 

waktu terjadinya gangguan. Penjadwalan ulang dilakukan operasi-operasi yang belum 

dijadwalkan. Sedangkan operasi yang sedang dikerjakan pada saat terjadi gangguan 

tidak mengalami perubahan. Infoemasi yang diperlukan saat terjadi kerusakan mesin 

adalah nomor mesin rusak, waktu terjadinya kerusakan dan lama waktu perbaikan. 

2. Penambahan pesanan baru 

Pada saat produksi sedang berjalan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi 

penambahan pesanan baru. Maka, akan menimbulkan kekacauan penjadwalan akibat 

belum diperhitungkannya pesanan baru tersebut. Dalam penjadwalan ulang ini 

haruslah memperhatikan diantaranya adalah penjadwalan ulang dilakukan hanya dari 

titik awal terjadinya gangguan, operasi yang telah diselesaikan sebelum terjadinya 

gangguan tidak diperhatikan lagi. Adapun informasi yang dibutuhkan untuk 

penjadwalan ulang ini adalah jenis produk yang dipesan, routing pekerjaannya, jumlah 

pesanan dan due date baru. 

3. Perubahan prioritas 

Perubahan prioritas ini mungkin saja terjadi. Setelah mendapatkan gangguan lalu 

dilakukan perbaikan, ang juga akan merubah prioritas pekerjaan dalam penjadwalan. 

4. Perubahan due date 

Produk yang mengalami perubahan due date akan menyebabkan terjadinya perubahan 

pada jadwal produksi semula. Perubahan due date ada 2 macam yatu due date maju 

atau due date mundur. Perubahan due date yang mundur tidak akan mengganggu 

optimalisasi penjadwalan yang ada. Namun, bila terjadi due date maju, maka akan 

merubah penjadwalan produksi. 
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5. Adanya produk yang memerlukan pengulangan operasi 

Hal ini terjadi apabila ada produk yang dinyatakan cacat. Maka, produk tersebut akan 

dikerjakan ulang untuk memenuhi yang diinginkan. Akibat dari pengulangan operasi 

adalah waktu operasi produk tersebut bertambah dan operasi produk lain tertunda. 

Maka, informasi yang diperlukan apabila operasi yang diulang. 

2.2.2 Pengurutan (Sequencing) 

A. Pengurutan Berdasarkan Prioritas 

Sequencing merupakan sebuah proses penentuan urutan dan prioritas pekerjaan 

berdasarkan waktu penugasan sehingga tugas-tugas tersebut diproses menurut urutan dan 

waktu kerjana secara sistematis serta proporsional (Murdifin & Mahfud, 2007, p. 70). 

Pengurutan atau sequencing berfokus pada pesanan dimana pekerjaan harus dikerjakan 

pada masing-masing pusat pekerjaan (Heizer & Render, 2005). Pengurutan pekerjaan 

merupakan masalah yang cukup penting dalam analisis produksi, maka dari itu 

pengurutan atau sequencing bertujuan menentukan prioritas pekerjaan dalam memproses 

pesanan-pesanan yang masuk. Masalah yang sering dihadapi yaitu banyaknya pesanan 

yang masuk tetapi ketersediaan jumlah mesin yang dimiliki perusahaan terbatas. 

      Menurut (Heizer & Render, 2005), bahwa aturan prioritas atau priority rule 

merupakan panduan untuk mengurutkan pekerjaan yang terlebih dahulu harus dilakukan. 

Aturan prioritas berfokus untuk meminimasi waktu penyelesaian pekerjaan, 

keterlambatan pekerjaan dengan peningkatan utilisasi fasilitas, dan jumlah pekerjaan 

dalam sistem. Terdapat beberapa macam aturan dalam pengurutan dimana masing-

masing aturan memberikan efek efek yang berbeda-beda, baik terhadap waktu selesainya 

pekerjaan maupun terhadap faktor-faktor lainnya (biaya setup, tingkat rata-rata 

persediaan, dan rata-rata keterlambatan pekerjaan). Aturan prioritas yang akan digunakan 

dalam penelitian ini terbagi menjadi 4 macam, yaitu: 
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B. Pengurutan Berdasarkan Dua Pusat Kerja 

Menurut (Murdifin & Mahfud, 2007, p. 80), model ini lazim disebut metode Johnson. 

Penentuan urutan menggunakan Johnson’s Rule. Aturan Johnson ini bertujuan untuk 

mengoptimalkan urutan pengerjaan pesanan yang harus melalui proses pengerjaan serial 

dengan dua atau lebih stasiun kerja. Model ini penyelesaiannya memerlukan dua atau 

lebih tahapan pengerjaan. 

C. Pengurutan Berdasarkan Tiga Pusat Kerja 

Menurut (Murdifin & Mahfud, 2007, p. 83), model ini untuk sebuah produk yang diproses 

atau jasa yang disediakan, penyelesaiannya memerlukan tiga tahapan pengerjaan. Setelah 

diproses pada stasiun kerja pertama, produk dalam proses tersebut diteruskan ke stasiun 

kerja berikutnya, atau yang kedua dan ketiga untuk menyelesaikannya. 

2.2.3 Metode Campbell Dudek Smith (CDS) 

Algoritma CDS dikembangkan sejak tahun 1970-an dan menghasilkan urutan m-1 dan 

pilihan dengan makespan terkecil (Askin & Goldberg, 2001). Dalam kenyataannya 

penjadwalan selalu melibatkan sejumlah besar job yang harus diproses dengan banyak 

mesin. Dan hal ini tidak dapat diselesaikan dengan aturan Johnson. Oleh sebab itu, 

pengembangan dari aturan Johnson ini disebut algoritma CDS, tetapi tetap masih 

menerapkan aturan Johnson. Metode ini memiliki kelebihan dalam dua hal, yaitu : 

1. Pemakaian aturan Johnson dalam sebuah cara heuristik, 

2. Biasanya menghasilkan beberapa jadwal yang dapat dipilih sebagai yang terbaik. 

      Campbell Dudek Smith (CDS) mencoba algoritma mereka dan menguji performance-

nya pada berbagai masalah, serta menemukan bahwa algoritma ini efektif untuk masalah 

kecil atau masalah besar (Baroto, 2002). Langkah-langkah penjadwalan algoritma CDS 

yaitu (Herjanto, Manajemen Produksi dan Operasi Edisi Kedua, 1999): 

1. Ambil stasiun kerja atau mesin pertama dan terakhir (mesin yang lain dianggap tidak 

ada), susunan urutan penjadwalan dengan menggunakan aturan Johnson. 
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2. Ambil stasiun kerja atau mesin 1, 2 dan stasiun kerja atau mesin M, M-1, lalu 

gabungkan waktu proses antara mesin 1, 2 (t1, p1) dan juga waktu proses mesin M, 

M-1 (t1, p2) dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut: 

  Ti,p1 = ti,1 + t1,2………………………...……………(2.1) 

Ti,p2 = ti,m-1 + ti,m……………………………………(2.2) 

Dimana tij = waktu proses pada mesin M (j = 1 hingga m mengacu pada stasiun kerja atau 

mesin aktual), j = p1 mengacu pada kelompok stasiun kerja atau mesin 1, j = p2 mengacu 

pada stasiun kerja atau mesin). Lalu susun urutan penjadwalan dengan aturan Johnson. 

3. Ambil stasiun kerja atau mesin 1, 2, 3 dan stasiun kerja atau mesin M, M-1, M-2 lalu 

gabungkan waktu proses antara mesin 1, 2, 3 (ti,p2) dengan menggunakan perhitungan 

sebagai berikut 

Ti,p1 = ∑ 𝑡𝑖, 𝑗𝑚
𝑗−1 ……………………….……………….(2.3) 

Ti,p2 = ∑ 𝑡𝑖, 𝑗𝑀
𝑗−𝑀−2 ………………………………...…..(2.4) 

Lalu susun sesuai aturan Johnson. 

4. Lakukan terus sampai setiap mesin teranalisa makespan waktu tardiness dan pada 

perhitungan dibawah ini: 

Ti,p1 = ∑ 𝑡𝑖, 𝑗𝑀−1
𝑗−1 ……………………………………….(2.5) 

Ti,p2 = ∑ 𝑡𝑖, 𝑗𝑀
𝑗−2 ………………………………………..(2.6) 

5. Untuk setiap penjadwalan 

Untuk setiap penjadwalan yang dihasilkan, hitung total waktu penyelesaiannya. 

Lakukan pemilihan urutan penjadwalan dengan total waktu penyelesaian terkecil 

 

  


