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ABSTRAK 

 

Flowshop Scheduling didefinisikan sebagai suatu permasalahan untuk 

mendapatkan solusi optimal yang melibatkan n-job dan m-mesin dalam proses 

produksinya. Dalam penjadwalan flowshop setiap job diproses dalam setiap mesin 

dengan urutan yang sama. Tujuan dari flowshop scheduling adalah mendapatkan 

urutan job yang terbaik atau optimal, sehingga diperoleh total waktu pengerjaan 

yang minimal. Skripsi ini bertujuan untuk menyelesaikan flowshop scheduling 

menggunakan hybrid algoritma particle swarm optimization dan simulated 

annealing. 

 

Hybrid Algoritma PSO-SA merupakan algoritma yang menggabungkan antara 

algoritma PSO dan algoritma SA. Secara umum proses PSO adalah 

membangkitkan partikel, mencari pibest dan gbest, serta update kecepatan dan 

posisi. Hybrid algoritma PSO-SA merupakan suatu proses dengan pencarian pibest 

dan gbest dilakukan berdasarkan aturan SA. Algoritma ini berhenti ketika suhu 

yang dikehendaki sudah tercapai. 

 

Flowshop dengan data 4-job 3-mesin, 20-job 5-mesin, dan 20-job 10-mesin 

diselesaikan dengan hybrid algoritma PSO-SA menggunakan software Dev C++. 

Solusi terbaik dari flowshop 4-job 3-mesin adalah 62 satuan waktu dengan 

parameter S = 10, L = 5, T0 = 100, T = 10, dan α = 0,1. Solusi terbaik dari data 

flowshop 20-job 5-mesin adalah 1531 satuan waktu dengan parameter S = 10, L = 

5, T0 = 100, T = 10, dan α = 0.001. Sedangkan solusi terbaik dari data flowshop 

20-job 10-mesin adalah 2430 satuan waktu dengan parameter S = 10, L = 5, T0 = 

100, T = 10, dan α = 0,001. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari perhitungan 

semua data menunjukkan bahwa semakin kecil nilai koefisien cooling (α) maka 

iterasi yang dihasilkan akan semakin banyak sehingga makespan yang dihasilkan 

cenderung lebih baik. 
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