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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Penjadwalan Produksi 

Menurut (Gaspersz, 2004) Penjadwalan merupakan pengaturan waktu dari 

suatu kegiatan operasi. Penjadwalan mencakup kegiatan mengalokasikan fasilitas, 

peralatan ataupun tenaga kerja bagi suatu kegiatan operasi dan menentukan urutan 

pelaksanaan kegiatan operasi. Dalam hierarki pengambilan keputusan, penjadwalan 

merupakan langkah terakhir sebelum dimulainya operasi. Tujuan penjadwalan 

untuk meminimalkan waktu proses, waktu tunggu langganan, dan tingkat 

persediaan, serta penggunaan yang efisien dari fasilitas, tenaga kerja, dan peralatan. 

Penjadwalan didefinisikan sebagai pengaturan waktu dari suatu kegiatan 

yang mencakup kegiatan mengalokasikan fasilitas, peralatan atau tenaga kerja bagi 

suatu kegiatan operasi dan menentukan urutan pelaksanaan kegiatan operasi. 

Penjawalan juga dapat diartikan sebagai proses pengalokasian sumber-sumber guna 

melaksanakan sekumpulan tugas dalam jangka waktu tertentu. 

2.1.1 Elemen Dalam Penjadwalan Produksi 

Menurut (Haryanto & Henry, 2012) terdapat beberapa elemen-elemen 

penting yang harus diperhatikan dalam melakukan penjadwalan produksi, yaitu list 

of operation, operasi, mesin dan hubungan yang terjadi. 

A. List of operation 

List of Operation merupakan suatu aktivitas kerja yang harus diselesaikan untuk 

menghasilkan suatu produk. Aktivitas terdiri dari beberapa operasi(minimal satu 
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operasi). Berikut adalah contoh dari list of operation proses produksi sandal antara 

lain: 

a. Persiapan, kegiatan ini adalah proses pemanasan mesin yang akan 

digunakan untuk melakukan kegiatan produksi. Waktu yang dibutuhkan 

untuk kegiatan ini selama 15 menit. 

b. Pencacahan atau penghancuran bahan, kegiatan ini adalah proses 

penghancuran dari bahan afalan, bahan ini sebagai bahan utama dalam 

pembuatan sandal maupun sol. Waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini 

selama 2 menit. 

c. Pencampuran, proses ini merupakan proses pencampuran bahan utama 

dengan bahan-bahan kimia. Waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini 

selama 5 menit. 

d. Produksi, proses ini merupakan proses melakukan pencetakan sandal atau 

sol. Waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini selama 3 menit. 

e. Finishing, proses ini merupakan proses perapian dari produk, memotong 

sisa-sisa karet yang terdapat pada sandal. Waktu yang dibutuhkan untuk 

kegiatan ini selama 2 menit. 

f. Pewarnaan, proses ini merupakan proses pewarnaan untuk mempercantik 

sandal. Waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini selama 4 menit. 

Pengemasan, merupakan proses terakhir dalam kegiatan produksi ini. 

Waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini selama 1 menit. 
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B. Operasi 

Operasi merupakan himpunan bagian dari list of operation. Untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan, operasi dalam rangkaian pekerjaan dilakukan 

sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan pada saat perencanaan produksi. Setiap 

operasi memiliki waktu proses tertentu dan dapat dikerjakan apabila proses yang 

mendahuluinya telah selesai dikerjakan. Berikut ini merupakan contoh dari operasi 

yaitu pencampuran, proses ini merupakan proses pencampuran bahan utama dengan 

bahan-bahan kimia. Waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini selama 5 menit. 

C. Mesin 

Mesin merupakan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengerjakan proses 

penyelesaian suatu pekerjaan. Sumber daya ini terbatas karena setiap mesin hanya 

dapat mengerjakan satu pekerjaan pada waktu tertentu. Berikut adalah cintih dari 

data mesin yaitu mesin injection 

2.1.2 Aturan Prioritas (Priority Rule) 

Menurut (Haryanto & Henry, 2012)  aturan prioritas memberikan beberapa 

panduan untuk pengurutan pekerjaan yang akan dilakukan dalam proses produksi 

dengan satu mesin seperti percetakan dan bengkel. Aturan prioritas ini digunakan 

untuk meminimasi waktu penyelesaian, keterlambatan pekerjaan dan utilisasi. 

Adapun aturan prioritas sebagai berikut: 

1. Earliest Due Date (EDD) 

2. First Come First Serve (FCFS) 

3. Longest Processing Time (LPT) 

4. Shortest Processing Time (SPT) 



10 

 

 

 

5. Critical Ratio (CR) 

A. Earliest Due Date (EDD) 

 Menurut (Gaspersz, 2004)  metode EDD ini merupakan pengurutan pekerjaan  

berdasarkan batas waktu (due date) tercepat. Pekerjaan dengan jatuh tempo paling  

awal harus dijadwalkan terlebih dahulu daripada pekerjaan jatuh tempo belakangan.  

Aturan ini bertujuan untuk meminimasi keterlambatan maksimum (maximum 

latenes) atau meminimasi ukuran keterlambatan maksimum (maximum tardiness) 

suatu pekerjaan. Berikut adalah empat parameter dari metode Earliest Due Date  

1.  Waktu penyelesaian rata-rata = Jumlah aliran waktu total/Jumlah pekerjaan 

2. Utilisasi = Jumlah waktu proses total/Jumlah aliran waktu total 

3. Jumlah pekerjaan rata-rata dalam sistem = jumlah aliran waktu total/waktu 

proses pekerjaan total 

4. Keterlambatan pekerjaan rata-rata = jumlah hari keterlambatan/jumlah 

pekerjaan 

B. First Come First Serve (FCFS) 

Pesanan yang pertama datang akan dikerjakan terlebih dahulu meskipun jumlah 

yang dipesan banyak atau sedikit. Berikut adalah empat parameter dari metode First 

Come First Serve  

1.  Waktu penyelesaian rata-rata = Jumlah aliran waktu total/Jumlah pekerjaan 

2. Utilisasi = Jumlah waktu proses total/Jumlah aliran waktu total 

3. Jumlah pekerjaan rata-rata dalam sistem = jumlah aliran waktu total/waktu 

proses pekerjaan total 

4. Keterlambatan pekerjaan rata-rata = jumlah hari keterlambatan/jumlah 

pekerjaan 
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C. Shortest Processing Time (SPT) 

Metode ini merupakan metode penjadwalan yang memberikan prioritas pada 

kegiatan produksi dengan waktu penyelesaian terpendek. Tujuan dari metode ini 

adalah mencapai utilisasi yang maksimum dari mesin tersebut. Tetapi kelemahan 

dari SPT adalah menunda suatu kegiatan yang waktu pengerjaannya lebih panjang. 

Berikut adalah empat parameter dari metode Shortest Processing Time  

1.  Waktu penyelesaian rata-rata = Jumlah aliran waktu total/Jumlah pekerjaan 

2. Utilisasi = Jumlah waktu proses total/Jumlah aliran waktu total 

3. Jumlah pekerjaan rata-rata dalam sistem = jumlah aliran waktu total/waktu 

proses pekerjaan total 

4. Keterlambatan pekerjaan rata-rata = jumlah hari keterlambatan/jumlah 

pekerjaan 

D. Longest Processing Time (LPT) 

 Metode ini adalah kebalikan dari metode SPT jadi yang diprioritaskan akan 

dikerjakan terlebih dahulu adalah yang memiliki waktu penyelesaian terpanjang. 

Berikut adalah empat parameter dari metode Longest Processing Time  

1.  Waktu penyelesaian rata-rata = Jumlah aliran waktu total/Jumlah pekerjaan 

2. Utilisasi = Jumlah waktu proses total/Jumlah aliran waktu total 

3. Jumlah pekerjaan rata-rata dalam sistem = jumlah aliran waktu total/waktu 

proses pekerjaan total 

4. Keterlambatan pekerjaan rata-rata = jumlah hari keterlambatan/jumlah 

pekerjaan 
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E. Critical Ratio 

Critical ratio(CR) merupakan metode yang mengurutkan pekerjaan dengan 

menghitung waktu sisa dengan batas waktu pengerjaannya. Dengan mengurutkan 

pekerjaan berdasarkan CR yang terkecil, maka dapat membantu mengurangi 

keterlambatan. 

𝐶𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝐷𝑢𝑒 𝐷𝑎𝑡𝑒 − 𝑁𝑜𝑤

𝑅𝑒𝑚𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐿𝑒𝑎𝑑 𝑇𝑖𝑚𝑒
 

2.2 Uji Coba Metode 

Terdapat lima metode yang dapat digunakan untuk menjadwalkan produksi. 

Berikut adalah uji metode untuk mengetahui metode mana yang sesuai dengan 

perusahaan. 

Berikut adalah daftar pesanan Minggu Ke-1 pada bulan November 2016. 

Tabel 2.1 Pemesanan 

Pemesan Tanggal 

pesan 

Barang Jumlah(kodi) Target 

penyelesaian 

PT. A 2- nov-16 Sandal 001 60 11-nov-16 

Sandal 8892 55 

Sol 011 50 

PT. B 3-Nov-16 Sol 1108 60 10-nov-16 

 Sandal 2221 75 

PT. C 5-Nov-16 Sandal 3211 80 13-nov-16 

Sandal 9877 80 
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Tabel 2.2 Contoh Kasus Penjadwalan Produksi 

Pekerjaan Waktu Pemrosesan (jam) Batas Waktu Pekerjaan 

Sandal 001 24 96 

Sandal 8892 22 96 

Sol 011 15 96 

Sol 1108 17 72 

Sandal 2221 30 72 

Sandal 3211 32 148 

Sandal 9877 32 148 

 

 Berikut ini adalah pengujian metode dengan menggunakan metode Earlist 

Due date. 

Tabel 2.3 Pengerjaan dengan Metode EDD 

Pekerjaan 

Waktu 

Pemrosesan(Jam) 

Aliran 

Waktu 

Batas 

Waktu 

Pekerjaan 

Keterlambatan 

Sol 1108 24 17 72 0 

Sandal 

2221 

22 47 72 0 

Sandal 

001 

15 71 96 0 

Sandal 

8892 

17 93 96 0 

Sol 011 30 108 96 12 
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Pekerjaan 

Waktu 

Pemrosesan(Jam) 

Aliran 

Waktu 

Batas 

Waktu 

Pekerjaan 

Keterlambatan 

Sandal 

3211 

32 140 148 0 

Sandal 

9877 

32 172 148 24 

Jumlah 172 648  36 

  

1) Waktu Penyelesaian rata-rata = jumlah aliran waktu total/jumlah pekerjaan. 

Waktu Penyelesaian rata-rata = 648/7 = 92.5 

2)  Utilisasi = jumlah waktu proses total/jumlah aliran waktu total 

Utilisasi = 172/648 =  0.265 

Jadi, utilisasi = 26.5% 

3)  Jumlah pekerjaan rata-rata dalam sistem = jumlah aliran waktu total/waktu 

proses pekerjaan total 

Jumlah pekerjaan rata-rata dalam sistem = 648/172 = 3.76  

4)  Keterlambatan pekerjaan rata-rata = jumlah hari terlambat/jumlah pekerjaan 

Keterlambatan pekerjaan rata-rata = 36/7 = 5.1 
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Penjadwalan produksi dengan menggunakan metode Earlist Due Date memiliki 1 keterlambatan, metode ini mengerjakan terlebih 

dahulu pekerjaan yang memiliki batas waktu yang terpendek.  

Berikut adalah penjelasan dari gant chart diatas: 

• Target Penyelesaian untuk tanggal 10 november antara lain sol 1108 yang pengerjaannya selesai pada tanggal 7 november dan sandal 

2221 pengerjaannya selesai pada tanggal 8 november. Jadi untuk pesanan dari PT B yang target penyelesaiannya tanggal 10 tidak 

mengalami keterlambatan. 

 : Sol 1108  : Sandal 001  : Sol 011  : Sandal 9877 

 : Sandal 2221  : Sandal 8892  : Sandal 3211  

17 jam 7 

jam
23 jam 1  23 jam 1  21 jam 3  12 jam 12 

jam 

20 jam 4  24 jam 4  20 jam 

7 Nov 8 Nov 9 Nov 10 Nov 11 Nov 12 Nov 13 Nov 14 Nov 
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• Target penyelesaian untuk tanggal 11 november antara lain sandal 001 yang 

pengerjaannya selesai pada tanggal 9 november , sandal 8892 selesai pada 

tanggal 10 dan sol 011 selesai pada tanggal 11. Jadi untuk pesanan PT A 

yang target penyelesaiannya tanggal 11 tidak mengalami keterlambatan. 

• Target penyelesaian untuk tanggal 13 november antara lain sandal 3211 

yang pengerjaannya selesai pada tanggal 12 november dan sandal 9877 

selesai pada tanggal 14. Jadi untuk pesanan PT A yang target 

penyelesaiannya tanggal 13 mengalami keterlambatan 1 hari. 

Tabel 2. 4 Pengerjaan dengan menggunakan metode SPT 

Pekerjaan 

Waktu 

Pemrosesan(Jam) 

Aliran 

Waktu 

Batas Waktu 

Pekerjaan 

Keterlambatan 

Sol 011 15 15 96 0 

Sol 1108 17 32 72 0 

Sandal 8892 22 54 96 0 

Sandal 001 24 78 96 0 

Sandal 2221 30 108 72 36 

Sandal 3211 32 140 148 0 

Sandal 9877 32 172 148 24 

Jumlah 172 599  60 

 

1) Waktu Penyelesaian rata-rata = jumlah aliran waktu total/jumlah pekerjaan. 

Waktu Penyelesaian rata-rata = 599/7 = 85,5 

2) Utilisasi = jumlah waktu proses total/jumlah aliran waktu total 
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Utilisasi = 172/599 =  0,287 

Jadi, utilisasi = 28,7% 

3)  Jumlah pekerjaan rata-rata dalam sistem = jumlah aliran waktu total/waktu 

proses pekerjaan total 

Jumlah pekerjaan rata-rata dalam sistem = 599/172 = 3,48  

Jadi, jumlah pekerjaan rata-rata dalam sistem = 3,48 pekerjaan. 

4)  Keterlambatan pekerjaan rata-rata = jumlah hari terlambat/jumlah pekerjaan 

Keterlambatan pekerjaan rata-rata = 60/7 = 8,57
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Penjadwalan produksi dengan menggunakan metode Short Processing Time memiliki 2 keterlambatan, metode ini mengerjakan 

terlebih dahulu produk yang memiliki waktu penyelesaian terpendek.  

Berikut adalah penjelasan dari gant chart diatas: 

• Target Penyelesaian untuk tanggal 10 november antara lain sol 1108 yang pengerjaannya selesai pada tanggal 8 november dan sandal 

2221 pengerjaannya selesai pada tanggal 11 november. Jadi untuk pesanan dari PT B yang target penyelesaiannya tanggal 10 

mengalami keterlambatan 1 hari. 

 

 : Sol 1108  : Sandal 001  : Sol 011  : Sandal 9877 

 : Sandal 2221  : Sandal 8892  : Sandal 3211  

15 jam 9 jam

 

8 jam 16 jam 6 

ja
18 jam 6 

jam 
18 jam 12 jam 12 jam 20 jam 4  24 jam 4  20 jam 

7 Nov 8 Nov 9 Nov 10 Nov 11 Nov 12 Nov 13 Nov 14 Nov 
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• Target penyelesaian untuk tanggal 11 november antara lain sandal 001 yang 

pengerjaannya selesai pada tanggal 10 november, sandal 8892 selesai pada 

tanggal 9 dan sol 011 selesai pada tanggal 7. Jadi untuk pesanan PT A yang 

target penyelesaiannya tanggal 11 tidak mengalami keterlambatan. 

• Target penyelesaian untuk tanggal 13 november antara lain sandal 3211 

yang pengerjaannya selesai pada tanggal 12 november dan sandal 9877 

selesai pada tanggal 14. Jadi untuk pesanan PT A yang target 

penyelesaiannya tanggal 13 mengalami keterlambatan 1 hari. 

Rangkuman Evaluasi 

Hasil dari perhitungan dari keempat metode tersebut akan diringkat kedalam 

tabel berikut: 

Tabel 2.5 Rangkuman Evaluasi 

Aturan 

Waktu 

Penyelesaian 

rata-rata (Jam) 

Utilisasi 

(%) 

Jumlah 

pekerjaan rata-

rata dalam 

sistem 

Keterlambatan 

rata-rata(Jam) 

EDD 92.5 26.5 3,76 5.1 

SPT 85.5 28.7 3.48 8.57 

 

 Kesimpulan 

Dari hasil uji metode diatas dapat disimpulkan bahwa metode yang paling 

tepat digunakan pada UD Eka adalah metode Earlist Due Date (EDD) karena dapat 

perhitungan penjadwalan serta karakteristik pemesanan serta perancangan 
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penjadwalan dengan menggunakan metode EDD hanya mengalami keterlambatan 

1 pesanan saja namun jika perancangan penjadwalan produksinya menggunakan 

metode Short Processing Time(SPT) keterlambatan mengalami kenaikan menjadi 

2 kali. 

2.3 Jadwal Harian 

Menurut (Gaspersz, 2004), penjadwalan produksi berbasis harian memiliki 

ukuran lot produksi yang konstan dalam kuantitas yang lebih kecil, meningkatkan 

frekuensi kebutuhan komponen dalam kuantitas yang lebih sedikit, membutuhkan 

waktu untuk pergantian produksi dari produksi satu ke produk lain yang lebih cepat, 

meningkatkan fleksibilitas, inventory turn-over dan lain-lain. 

2.4 Jadwal Mesin 

Menurut (Buffa & Sarin, 1996) menjelaskan dalam menentukan jadwal 

mesin perlu melihat  jadwal yang telah disusun dengan menggunakan metode yang 

telah digunakan. Gant chart disiapkan dengan menentukan sekumpulan pekerjaan 

yang menunggu masing-masing mesin. Bila pemrosesan disuatu mesin telah 

selesai, pekerjaan tersebut dapat ditambahkan kedalam daftar tunggu untuk mesin 

selanjutnya atau dapat langsung diproses jika mesin menganggur. Berikut ini 

merupakan contoh untuk menjadwalkan mesin. 

 

Gambar 2.1 Jadwal Mesin 

 

Waktu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Mesin 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8

Mesin 2 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7

Mesin 3 1 2 3 4 5 6

Mesin 4 1 2 3 4 5

Produk Selesai 1 2 3 4 5
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2.5 Sistem 

Menurut  (Jerry, Ardra, & Warren, 2001) Sistem adalah sekumpulan dari 

elemen– elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Jika 

komponen tersebut tidak memberikan kontribusi ke tujuan bersama maka 

komponen itu tidak termasuk kedalam sistem tesebut. 

2.6 Informasi 

Menurut (Antony, 2002) informasi adalah data yang telah diolah menjadi 

bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerima. Informasi tersebut 

dapat digunakan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 

2.7 System Develompent Life Cycle (SDLC) 

Menurut (Jogiyanto, 2005) merupakan suatu gambaran tahapan utama serta 

langkah-langkah pengembangan suatu sistem. Pada saat ini terdapat banyak model 

SDLC namun dalam pengerjaan penelitian ini akan menggunakan model Waterfall. 

Metode ini bisa disebut juga dengan clasic life cycle. Metode ini 

membutuhkan pendekatan sistematis dan sekuensial dalam pengembangan 

perangkat lunak, dimulai dari tingkat sistem dan kemajuan mulai analisis, 

pengkodean, pengetesan dan pemeliharaan. Pada model SDLC terdiri dari enam 

tahapan namun yang akan digunakan hanya empat tahapan saja. 
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Gambar 2. 2 System Development Life Cycle (SDLC)  

 

SDLC metode waterfall memiliki beberapa tahapan yang terdiri dari: 

a. Requirement Analysis 

Pada fase ini semua kebutuhan sistem diidentifikasi. Daftar kebutuhan sistem 

dapat diperoleh melalui survei dan analisis proses bisnis pada organisasi yang 

diteliti. 

b. System Design 

Setelah melakukan identifikasi semua kebutuhan sistem, selanjutnya 

developer membuat desain sistem. Hal ini diperlukan untuk menganalisis 

kebutuhan hardware and system requirements. 

c. Implementation 

Pada tahap ini, Programmer melakukan coding program berdasarkan hasil 

desain sistem. 
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d. Testing 

Setelah program selesai dibuat, selanjutnya dilakukan testing. Hal ini 

dilakukan agar dapat mengetahui atau mengidentifikasi bug atau error pada 

program. 

e. Deployment 

Fase deployment merupakan fase akhir dari pengembangan suatu sistem. 

Seluruh bug atau error telah diatasi dan program siap dipublikasikan. 

f. Maintenance 

Ketika suatu program telah sampai di tangan client dan instalasi dilakukan, 

tidak menutup kemungkinan bahwa program memerlukan maintenance. Proses 

maintenance bisa saja terjadi sewaktu-waktu ataupun secara berskala. 

2.8 Analisa dan Perancangan Sistem 

Menurut (Cahyono, 2013) analisis dan perancangan sistem merupakan 

kegiatan menganalisa input data atau aliran data secara sistematis, memproses atau 

mentransformasikan data, menyimpan data, dan menghasilkan output informasi 

dalam bisnis khusus. Analisis dan perancangan sistem digunakan untuk 

menganalisa, merancang, dan mengimplementasikan fungsi bisnis yang bisa 

dicapai melalui penggunaan sistem informasi terkomputerisasi.   

Analisis dan desain sistem ditujukan untuk menyusun analisa dan 

perancangan sistem informasi, usaha banyak yang memungkinkan hal tidak 

terpikirkan diatasi dengan berbagai cara. Hal ini dianggap sebagai serangkaian 

proses yang secara sistematis untuk meningkatkan bisnis melalui penggunaan 

sistem informasi terkomputerisasi. 

 




