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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LatarBelakang 

Perencanaan fasilitas merupakan suatu landasan utama dalam dunia 

industri. Perencanaan fasilitas merupakan rancangan dari fasilitas industri yang 

akan dibangun. Perencanaan fasilitas suatu perusahaan yang terencana dengan 

baik, akan ikut menentukan efisiensi dan efektivitas kegiatan produksi dan dalam 

beberapa hal akan menjaga kelangsungan hidup atau keberhasilan suatu 

perusahaan. 

Perencanaan fasilitas di dunia industry dimaksudkan sebagai sarana untuk 

perbaikan layout fasilitas yang digunakan dalam penanganan material (material 

handling), penentuan peralatan dalam proses produksi, dan perencanaan fasilitas 

secara keseluruhan.Terdapat dua hal pokok dalam perencanaan fasilitas suatu 

perusahaan, yaitu berkaitan dengan perencanaan lokasi pabrik (plant location) dan 

perancangan fasilitas produksi yang meliputi perancangan struktur pabrik, 

perancangan tata letak fasilitas dan perancangan sistim penanganan 

material.(Kusumadewi and Purnomo, 2004) 

Salah satu pengaruh kelancaran proses produksi di suatu perusahaan 

adalah pengaturan fasilitas pabrik. Kelancaran proses produksi ini juga diharapkan 

dapat mencapai suatu aliran kerja yang teratur, aman, dan nyaman. Keberhasilan 

perusahaan secara profit salah satunya merupakan refleksi langsung dari 

kelancaran proses produksi dan pemindahan bahan yang ditangani secara 

bijaksana, sehingga akan menghasilkan output yang optimal.  
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Tata letak pabrik berhubungan dengan perencanaan dan pengaturan tata 

letak mesin, peralatan, aliran bahan, dan orang-orang yang bekerja di masing-

masing stasiun kerja. Seiring dengan kebutuhan akan jumlah maupun variasi 

produk yang diperlukan oleh pasar yang semakin meningkat dan bervariasi, maka 

desain produk yang akan diproduksi pun kian komplek, sehingga sebuah produk 

terkadang tidak cukup diolah oleh sebuah mesin saja, melainkan diperlukan 

beberapa mesin untuk beberapa proses produksi. Pengolahan bahan yang 

melibatkan beberapa mesin untuk mengolah bahan tersebut menjadi produk jadi 

akan memerlukan waktu yang lebih banyak dari pada bahan mentah yang diolah 

oleh satu mesin saja untuk menjadi suatu produk jadi. Namun kondisi ini dapat 

dikurangi dengan penataan mesin secara efektif dan sesuai, sehingga pergerakan 

material dari satu mesin ke mesin lain dapat diperkecil. Tata letak mesin yang 

efektif ini akan menghasilkan penghematan waktu produksi dan memperkecil 

biaya produksi (Kusumadewi and Purnomo, 2004). 

Pada umumnya permasalahan layout merupakan masalah yang cukup sulit 

untuk diselesaikan. Sampai saat ini telah banyak peneliti yang mencoba berbagai 

macam algoritma untuk mendapatkan solusi yang mendekati optimal. Metode 

yang telah dikembangkan untuk menyelesaikan masalah layout yaitu Metode 

Quadratic Assigment Problem (QAP) oleh Kopmans and Beckman dan Algoritma 

Genetika oleh Suresh et. al. (1995) (Morad, 2000). 

Algoritma Genetika adalah teknik pencarian stokastik yang didasarkan 

pada mekanisme seleksi alam dan genetic alam. (Goldberg, 1989) Terdapat dua 

operasi dalam proses algoritma genetika, yaitu operasi genetika dan operasi 

evolusi. Operasi genetika memuat dua proses, yaitu crossover dan mutasi. 
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Sedangkan dalam operasi evolusi berupa proses seleksi. Operasi genetika 

mengekspresikan proses dari turunan gen untuk menghasilkan anak di setiap 

generasi. Operasi evolusi mengekspresikan proses dari evolusi untuk membuat 

populasi dari generasi kegenerasi. Gen dan Cheng (2000) berpendapat bahwa 

algoritma genetika mampu mengatasi berbagai jenis fungsi obyektif dan berbagai 

konstrain, sangat efektif dalam proses pencarian optimasi global, dan sangat 

fleksibel untuk dapat dihibridisasi dengan metode (heuristik) lain.  

Menurut Kirkpatrick (1983), Simulated Annealing adalah suatu metode 

optimasi yang berdasarkan pada proses pendinginan yang digunakan dalam 

Metalurgi. Ketika menyelesaikan masalah optimasi menggunakan Simulated 

Annealing, struktur sebuah zat akan mewakili penyusunan solusi dari sebuah 

masalah, dan suhu digunakan untuk menentukan bagaimana dan kapan solusi baru 

dapat diperbarui dan diterima. Algoritma ini dapat digunakan untuk mencari 

pendekatan terhadap solusi optimum local dari suatu permasalahan. 

Menurut Gholizadeh (2012), Hybrid Algoritma Genetika dan Simulated 

Annealing memiliki hasil yang lebih baik dan juga penyimpangan nilai objektif 

yang lebih rendah dari pada Algoritma Genetika biasa, karena Simulated  

Annealing dapat membantu Algoritma Genetika keluar dari optimum lokal. 

Hybrid Algoritma Genetika dan Simulated Annealing menerima solusi yang 

nilainya lebih tinggi dengan probabilitas acak dan memungkinkan untuk mencari 

daerah lain di daerah visible. 

Oleh karena itu, pada penelitian ini digunakan metode Hybrid Algoritma 

Genetika dan Simulated Annealing untuk penentuan tata letak mesin multi-row. 
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1.2 RumusanMasalah 

Berdasarkan latarbelakang di atas, maka dapat diajukan rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana menerapkan hybrid algoritma genetika dan simulated  

annealing untuk penentuan tata letak mesin multi-row ? 

2. Bagaimana program hybrid algoritma genetika dan simulated annealing 

untuk penentuan tata letak mesin multi-row? 

3. Bagaimana mengimplementasikan program pada contoh kasus ? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menerapkan hybrid algoritma genetika dan simulated annealing untuk 

penentuan tata letak mesin multi-row. 

2. Membuat program hybrid algoritma genetika dan simulated annealing 

untuk penentuan tata letak mesin multi-row. 

3. Mengimplementasikan program pada contoh kasus. 

 

1.4 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Memperoleh barisan mesin yang dapat meminimumkan total flow cost 

sehingga meminimumkan pengeluaran suatu perusahaan. 

2. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan perbandingan dalam 

penerapan algoritma lainnya untuk penentuan tata letak mesin yang dapat 
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mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa 

sekarang dan masa yang akan datang. 

3. Dapat membantu dalam dunia Industri agar lebih mudah menganalisis 

serta mendapatkan solusi  yang optimal dalam penentuan tata letak mesin 

multi-row. 

 

1.5   Batasan Masalah 

Batasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah mesin diasumsikan 

berbentuk persegi panjang dan panjang ruangan tidak dibatasi. 
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