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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

PT. Bella Agung Citra Mandiri Sidoarjo merupakan perusahaan 

manufaktur yang bergerak dibidang pembuatan spring bed yang berlokasi di kota 

Sidoarjo dan memiliki cabang yang berlokasi di kota Semarang. Perusahaan 

memproduksi kasur spring bed dengan berbagai macam jenis, warna dan ukuran. 

Dalam mencapai tujuan perusahaan dibagi menjadi empat departemen, yaitu 

departemen marketing, departemen logistik, departemen produksi dan juga 

departemen admin & finance. 

Departemen produksi adalah departemen yang bertugas untuk mengurus 

segala hal yang berhubungan dengan proses produksi perusahaan. Salah satu tugas 

departemen produksi adalah membuat penjadwalan produksi. Sistem produksi 

yang digunakan bersifat make to order. Alur produksi perusahaan dilakukan 

dengan mengumpulkan pesanan per hari, kemudian dilakukan pengelompokan 

pekerjaan (job) untuk setiap jenis, warna dan ukuran yang sama. Semua job 

melewati urutan stasiun kerja yang sama mulai dari stasiun kerja ram per, klem 

per, tembak kasur, jahit kasur hingga packing dan setiap stasiun kerja memiliki 

lebih dari satu mesin (hybrid flowshop). 

Proses produksi dilakukan sesuai dengan urutan job yang telah dibuat oleh 

bagian produksi. Proses produksi tersebut tidak jadi masalah ketika pesanan per 

hari dalam jumlah sedikit. Akan tetapi ketika pesanan yang datang banyak, maka 

waktu yang dibutuhkan juga semakin lama, sehingga akan berpengaruh pada 
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permintaan dihari berikutnya. Penggunaan penjadwalan tersebut dirasa kurang 

optimal karena tidak mempertimbangkan singkat atau lamanya waktu proses 

produksi setiap produk, sehingga akan berpengaruh pada waktu penyelesaian total 

yang lama. Ditambah lagi adanya kombinasi job yang sangat banyak, sehingga 

dibutuhkan sistem penjadwalan produksi yang dapat menghasilkan urutan job 

yang memiliki waktu penyelesaian total (makespan) yang mendekati optimal. 

Dengan adanya makespan yang mendekati optimal, dapat meningkatkan utilitas 

dari sumber daya yang ada, menghasilkan waktu tunggu yang pendek dan juga 

dapat mengurangi antrian barang setengah jadi. 

Menurut Alter (1992) yang dikutip oleh Abdul Kadir (2003), Sistem 

Pendukung Keputusan (SPK) atau Decision Support System (DSS) adalah sistem 

informasi interaktif yang menyediakan informasi, pemodelan dan pemanipulasian 

data yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan pada situasi yang 

semi terstruktur dan situasi yang tidak terstruktur dimana tak seorangpun tahu 

secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat. Menurut Turban, dkk (1999) 

yang dikutip oleh Abdul Kadir (2003), SPK terdiri dari empat komponen, 

diantaranya : manajemen data, manajemen model, manajemen pengetahuan dan 

antarmuka pemakai. 

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ainur Rofiq dan Budi 

Santoso (2014), dikatakan bahwa permasalahan penjadwalan hybrid flowshop 

merupakan permasalahan non-polynomial hard (NP-Hard) karena semakin besar 

permasalahan, maka semakin lama pula waktu komputasi yang dibutuhkan untuk 

mencapai solusi optimal. Penggunaan metode eksak, seperti branch and bound, 
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linear programming dan lagrangian relaxation dirasa kurang efektif lagi dan 

diperlukan metode yang lain yang lebih efektif dari segi hasil dan waktu 

komputasi. Oleh karena itu, digunakan salah satu metode metaheuristik yaitu 

metode simulated annealing. Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Hafid AS Shiddiq dkk, membuktikan bahwa metode simulated annealing lebih 

unggul dibandingkan dengan metode Short Processing Time (SPT) dan jadwal 

produksi perusahaan. 

Dalam penelitian ini, digunakan salah satu metode metaheuristik yaitu 

metode simulated annealing. Simulated annealing merupakan salah satu metode 

pendekatan metaheuristik menggunakan teori algoritma yang meniru perilaku 

fisik proses pendinginan baja. Proses algoritma simulated annealing meniru 

perilaku baja yang mengalami pemanasan hingga suhu tertentu yang kemudian 

didinginkan secara perlahan (Santoso dan Willy, 2011). Metode ini melakukan 

peningkatan iterasi untuk mendapatkan solusi yang lebih baik. Permasalahan 

penjadwalan terdapat fungsi tujuan dan batasan (Constrain). Fungsi tujuan 

dimaksudkan untuk menjelaskan tujuan yang diinginkan dalam melakukan suatu 

penjadwalan. Simulated annealing memiliki langkah khusus untuk keluar dari 

local optimum. Langkah ini berupa penerimaan suatu titik xi+1 dengan peluang e
-

𝛥f/Kt 
walaupun nilai fungsi pada titik ini tidak lebih baik dari titik sebelumnya xi, 

hal ini dilakukan dengan harapan pada langkah selanjutnya akan dicapai suatu 

titik dengan nilai fungsi yang lebih baik lagi (Santoso dan Willy, 2011).  

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka dilakukan penelitian dengan 

judul “Rancang Bangun Sistem Pendukung Keputusan Penjadwalan Produksi 
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menggunakan Metode Simulated Annealing”. Pengimplementasian sistem ini 

diharapkan dapat dijadikan pertimbangan oleh bagian produksi pembuatan kasur 

dalam menyusun jadwal produksi berupa job sequencing (urutan pekerjaan) 

dengan makespan yang mendekati optimal. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penulisan skripsi ini adalah bagaimana merancang dan mengimplementasikan 

sistem pendukung keputusan penjadwalan produksi pada PT. Bella Agung Citra 

Mandiri menggunakan metode simulated annealing. 

1.3 Tujuan 

Membuat rancang bangun sistem pendukung keputusan penjadwalan 

produksi pada PT. Bella Agung Citra Mandiri Sidoarjo menggunakan metode 

simulated annealing. 

1.4 Manfaat 

Manfaat bagi perusahaan : 

1. Dapat digunakan sebagai pedoman dalam membangun sistem pendukung 

keputusan penjadwalan produksi kasur pada PT. Bella Agung Citra 

Mandiri Sidoarjo. 

2. Penjadwalan produksi menggunakan metode simulated annealing 

menghasilkan keputusan yang optimal dengan mempertimbangkan waktu 

proses pada setiap stasiun kerja. 
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1.5 Batasan Masalah 

1. Pembuatan sistem pedukung keputusan penjadwalan produksi pada 

penulisan ini menggunakan studi kasus di PT. Bella Agung Citra Mandiri. 

2. Penjadwalan produksi hanya untuk proses pembuatan kasur pada PT. Bella 

Agung Citra Mandiri. 

3. Sistem yang dibangun masih terbatas untuk mesin yang selalu tersedia dan 

siap untuk digunakan. 

4. Operator pada setiap stasiun kerja dianggap mempunyai kecepatan kerja 

yang sama. 

5. Jam produksi per hari dianggap tetap, tidak ada lembur. 

6. Produksi hari pertama pada tanggal 2 April 2015 dengan waktu mulai 0 

pada semua mesin. 
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