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ABSTRAK 

Job shop scheduling problem merupakan salah satu masalah penjadwalan yang 

dapat digambarkan sebagai sekumpulan pekerjaan dan mesin dengan setiap 

pekerjaan memiliki waktu proses dan urutan pada masing – masing mesin. Pada 

penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan makespan yang terbaik sebagai 

solusi dari permasalahan job shop scheduling dengan menggunakan hybrid 

genetic algorithm (GA) dan particle swarm optimization (PSO). GA merupakan 

salah satu metode pencarian stokastik yang berdasarkan seleksi alam dan natural 

genetik. Algoritma PSO merupakan salah satu algoritma yang diadopsi dari 

perilaku organisme, seperti kawanan burung atau ikan. Hybrid GA dan PSO 

adalah gabungan dari kedua algoritma dengan cara melakukan proses GA terlebih 

dahulu kemudian ke proses PSO. Proses algoritma ini dimulai dengan inisialisasi 

parameter, pembangkitan solusi awal, evaluasi, seleksi roulette wheel, pencarian 

solusi baru dengan proses crossover dan mutasi, evaluasi, mencari solusi baru, 

proses ini dilakukan sampai setengah dari maksimum iterasi, kemudian 

melakukan proses algoritma PSO yaitu membangkitkan velocity, memilih 

personal best dan global best, mengupdate velocity, mengupdate individu, 

menghitung makespan tiap individu, mengupdate personal best dan global best, 

kemudian proses ini dilakukan sampai maksimum iterasi. Data yang digunakan 

adalah data 3 pekerjaan dengan 3 mesin, data 6 pekerjaan dengan 6 mesin, data 10 

pekerjaan dengan 5 mesin, dan data 10 pekerjaan dengan 10 mesin yang 

diselesaikan dengan bahasa pemrogaman Java Netbeans IDE 7.3. Berdasarkan 

hasil perhitungan makespan, semakin besar jumlah maksimum iterasi dan jumlah 

individu, maka semakin baik hasil yang didapatkan. 

Kata Kunci : Job Shop Scheduling Problem, makespan, Genetic Algorithm, 

Particle Swarm Optimization, Hybrid. 
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