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Pada bab ini akan dijelaskan tentang metodologi penelitian yang berisi tentang taliapan

pemecahan masalali yang dibagi dalam beberapa bagian, sebagai berikut:

3.1 Penentuan Objek Penelitian

Objek penelitian ini bersumber pada studi kasus dari praktikum Just In Time di

Laboratorium Sistem Produksi, FTI UII. Dalam Praktikum Just In Time, simulasi

dilakukan pada lini perakitan pada famili produk lampu dan kipas angin. Sebagaimana

sifat dasar dalam lingkungan karakter dari kedatangan penninlaan yaitu order oriented,

yang mempunyai layout fasilitas bertipe job shop.

3.2 Identifikasi Masalah

Dalam mass production, makespan yang minimal dapat meningkatkan produktifitas

pcmsaliaan karena perusahaan dapat menghasiikan produk dengan jumlah banyak

dalam rentang siklus waktu produksi. Berangkat dari inilah, perusahaan yang bertipe

order oriented, dapat memperoleh kelebihan dari minimasi makespan.
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3.3 Metode Penguinpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1. Penelitian Kepustakaan

Metode ini bempa pengumpulan data dari beberapa referensi, laporan

ilmiah serta tulisan - tulisan ilmiah yang dapat mendukung terbentuknya

landasan teori.

2. Penelitian Lapangan

Dalam metode ini, untuk mendapatkan data - data yang akurat cara yang

ditempuhadalah sebagai berikut:

a. Pengamatan Langsung ( observasi)

Pengamatan langsung dilakukan untuk mendapatkan data - data yang

dibutuhkan dengan menggunakan aiat ukur ( stopwatch time study )

yangdilakukan pada stasiun kerjaperakitan.

b. Wawancara

Untuk mendapatkan data - data yang dibutuhkan dalam penelitian, maka dilakukan

wawancara secaralangsung kepada piliak - pihak yang berkompeten (assisten

Laboratorium Sistem Produksi)

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Sistem Penelitian

Penelitian pada objek penelitian dilakukan pada 4 stasiun kerja dengan menghiting

waktu proses setiap job di setiap stasiun kerja yang dicatat oleh masing - masing

operator di setiap stasiun kerja, masing - masing stasiun kerja terdapat 2 orang operator
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yang bertugas melakukan perakitan dan mencatat semua data yang diperlukan serta

melakukan pemindahan part-part ke stasiun kerja berikutnya.

3.4.2 Data - Data Yang Diperlukan

Data diambil dalam penelitian ini dilakukan sesuai dengan metodenya, sedangkan data -

data yang diambil guna penelitian ini adalali :

Data Praktikum Just In Time

Jenis -jenis produk yang dirakit

Elemen -• elemen kerja di setiap stasiun kerja

- Pola Aliran Proses setiapjob dirakit di tiap stasiun kerja

Waktu operasi tiap job pada setiap stasiun kerja yang diambil sejumlah 40

sampel simulasi.

3.5 Tempat dan Waktu Penelitian

3.5.1 Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Sistem Produksi, jurusan Tekmk Industri,

Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. Simulasi yang dilakukan

bempa simulasi perakitan dari job job yang dijadikan objek dalam penelitian ini_

3.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan selama kurang lebih satu bulan yang dilaksanakan pada bulan Mei

- Juni 2004 diluar jam praktikum.
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3.6 Peralatan Yang Digunakan

Peralatan - peralatan yang diperlukan dalam melakukan simulasi perakitan dalam

penelitian ini antara Iain :

1. Job - jobyang akan dirakit yaitu bempa famili produk lampu dan kipas angin.

2. 4 buah Stopwatch time study

3. Obeng

4. Solder

5. Keranjang Kumbang Putar.

6. AlatTulis

3.7 . Solusi Masalah Yang Diselesaikan Dengan Algoritma Genetik

3.7.1 Representasi Kromosom

Dalam kasus ini yang digunakan adalah Operation Based Representasion yang

diklasifikasikan sebagai pendekatan langsung (direct approach). Dalam pendekatan

langsimg solusi dari penjadwalan jobshop dikodekan menjadi sebuah kromosom, dan

Algoritma Genetik mencari solusi yang mendekati optimal.Dalam representasi ini

mengkodekan penjadwalan dalam umtan operasi (sequence ofoperations), dan masing

- masing gen mewakili sam operasi. Untuk njob dan m mesin. maka kromosom berisi

n x. m gen. Funesi evaluasi yaitu ———- (2.11) direpresentasikan sebagai
makespan''

kromosom .

Misal:
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Tabel 3.1 Contoh kasus penjadwalan job shop (job berjumlah 3 dikerjakan dalam 3

mesin)

tob1 Job 2 Job 3

operasi 1 M1 M1 M2

operasi 2 M2 M3 M1

operasi 3 M3 M2 M3

Misal kromosom yang dibangkitkansecaraacak adalah [3221 12313], dimana 1

menunjukanjo/j 1,2 menunjukkanyoft 2,dan 3 menunjukkanyoft 3. Setiapjob memiliki

3 operasi pengerjaan, sehingga masing - masingyoA menempati 3 locus dalam

kromosom,

Sehingga representasi dari kromosom, sebagai berikut:

Job Operasi

Mesin

Gambar 3.1 Model Representasi kromosom

3 2 2 1 1 2 3 1

2 1 3 1 2 2 1 3 3

3.7.2 Model Fungsi Evaluasi

Peluang terpilihnya setiap kromosom untuk direproduksi dan menjadi induk pada

generasi berikutnya adalahproposiona! dengan nilai evaluasinya.Dimana,

1
Eval =

makespan''
(2.11)
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3.73 Penentuan Operator Agoritma Genetik

/. Crossover adalah operator utama dalam GA. Crossover bekerja terhadap dua

kromosom pada sam waktu dan menghasiikan offspring dengan mengkombinasikan

sifat - sifat kedua induknya. Proses ini bertujuan agar sifat istimewa dari induknya

dapat diwariskan pada offspring hasil cmsxov*;r.Pada kasus ini akan diterapkan Ordered
Crossover (OX) dengan single cut point. Fungsi Crossover adalah fungsi untuk

melakukan pemilihan induk crossover dan membentuk offspring hasil crossover.

Argumen yang dilewatkan adalah populasi dan probabilitas crossover yang telah

ditentukan

Contoh:

cutpoint

Parent 1

Offspring

Parent 2

3 2 2 1 1 2 3 1 3

2 1 3 1 2 2 _J___ 3 3

3 ? ? 1 1

i

2 ; 3 3 1

2 1 3 1 2 2 i 1 3 3

2 ? 1 3 1 2 3 3 ] 1

1 3 1 2

!

2 2 1 3 | 3

Gambar 3.2 Model Crossover Single Cut Point



46

2. Dalam Algoritma Genetik,mutasi mempunyai peranan untuk selalu memperluas

daerah solusi hal ini ditandai dengan karakteristik operasi mutasi yaitu kromosom anak

yang dihasilkan berbeda dengan kromosom induk. Dalam kasus ini metode mutasi yang

diterapkan adalah metode inversi untuk hasil random yang dibangkitkan dibawah 0.5

sedangkan hasil random diatas diatas 0.5 menggunakan insersi.

Contoh:

Parent

2 1 1 3 1 2 2 3 3

1 1 2 2 3 3 2 1 3

Offspring
2 1 2 1 3 1 2 3 3

1 3 3 2 2 3 2 1 3

Parent

Gambar 3.3 Modelmutasi dengan metodeinversi

2 1 1 3 1 2 2 3 3

1 1 2 2
••

3
r*

3 2 1 3

Offspring
2 1 3 t 2 1 2 3 3

1 1 2 2 3 ! 3 2 1 3

Parent

Atau

-> 1 1 3 1 2 2 3 3

1 ll 1 i 3, I 2 1 3

Offspring

2 h 2 j 1 3_lJ_..
2 13

2

2 "
3

1

3

1 1 3 2 3

Gambar 3.4 Model mutasi dengan metodeinsersi
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3 Metode reproduksi yang digunakan adalah metode seleksi induk roda roulette,

yang memungkinkan kromosom - kromosom yang kuat lebih besar peluangnya untuk

direproduksi daripada kromosom - kromosom yang lemah, walaupun pemilihannya

dilakukan secara random.

3.7.4 Eksperimen

Eksperimen dilakukan pada software yang telah dibuat dengan menggunakan aplikasi

dari pemrograman visual basic, dengan beberapa altematif dari besamya probabilitas

crossover dan probabilitas mutasi, banyaknya populasi, serta banyaknya generasi hasil

iterasi yang diambil.

3.8 AnalisisData

Analisa terhadap data solusi yang dihasilkan berupa nilai makespan minimal yang

diperoleh dari beberapa altematif, dan umtanjob di setiap stasiun kerja.



3.9 Flowchart
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Pengumpulan data
Observas\&.intervie

Penentuan model penjadwalan/^ shop make to
order dengan makespan minimal, pengolahan data

Penyelesaian model optimasi dengan algoritma Genet!
-Representasi
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Analisis dan pembahasan

1

Kesimpulan dan saran peneiittan iaujutan

( Selesai

Gambar 3.5 Diagram Alir
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