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Abstrakx 

CV. KOKO merupakan perusahaanxyangxbergerakxdibidangxindustri 

manufaktur pengolahan logam (plat besi). UMKM ini menerapkan sistem Make To Order 

dan flowshop. Dalam proses produksinya CV. KOKO menghasilkan produk berupa 

Tatakan Kompor. Aktivitas proses produksi tatakan kompor CV. KOKO memiliki 6 

tenaga kerja dan beberapa jumlah mesin yang digunakan. Mesin-mesin tersebut yaitu 1 

mesin pemotong, 5 mesin plong, dan 3 mesin press hidrolik. Dari kesemua mesin, 

penggunaan mesin-mesin tersebut berbeda-beda fungsi kerjanya. Hal ini mengakibatkan 

penumpukan antrian barang setengah jadi yang tidak dapat terselesaikan pada bagian 

mesin tertentu dikarenakan tenaga kerja yang sedang melakukan pekerjaan pada mesin 

lainnya. Demikian berakibat sering terjadi keterlambatan pengiriman atau tidak 

terpenuhinya pesanan konsumen.  

Berdasarkan kendala yang terjadi pada industri CV. KOKO, dapat dilakukan 

penjadwalan mesin menggunakanxmetodexCampbellxDudekxSmith, Palmerxdan 

Dannenbring.xUrutan tahapan proses setiap produk dibuat alur prosesnya berupa 

Operation Process Chart (OPC). Perhitungan waktu proses berdasarkan data permintaan 

dan waktu proses. Penjadwalan dilakukan dengan menggunakan ketiga metode. 

Pemilihan penjadwalan yang tepat dilihat nilai total waktu proses terkecil dan total biaya 

tenaga kerja terendah. Analisis perhitungan nilai total waktu proses dan total biaya tenaga 

kerja sehingga dilakukan penerapan penjadwalan. 

Hasil penelitian ini menentukan penjadwalan mesin yang tepat guna 

meminimalkan biaya tenaga kerja dalam memenuhi permintaan konsumennya dapat 

menggunakan penjadwalan dengan metodexCampbellxDudekxSmithx(CDS)xdengan nilai 

totalxwaktu proses sebesarx215 jam. Biayaxtenagaxkerja yang didapat sebesarxRp. 

16.300.000,-. DapatxmenghematxbiayaxtenagaxkerjaxsebesarxRp.x1.400.000,- 

 

KataxKunci:xPenjadwalan mesin, CampbellxDudekxSmith, Palmer, Dannenbring 

1. PENDAHULUANx 

Latar Belakang 

CV. KOKO merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industri manufaktur 

pengolahan logam (plat besi), yang berlokasi di Ngingas – Sidoarjo. Dalam aktivitas 

produksinya CV. KOKO mempunyai sepuluh tenaga kerja terdiri dari 6 tenaga kerja 

dengan tugas ganda, 1 tenagaxkerjaxbagian pengelasan, 3 tenagaxkerjaxpadaxbagian 
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Coating. Waktu kerjaxsetiapxhari seninxsampaixsabtuxmulaixdarixpukul delapan 

pagixhingga pukulxempat sore. UMKM ini menerapkan sistem Make To Order 

dimana pesanan akan dibuat ketika order diterima. Dalam proses produksinya CV. 

KOKO menghasilkan produk dari logam (plat besi) berupa Tatakan Kompor. Jenis 

tatakan kompor yang dibuat yaitu Rinnai, Quantum, dan Umum. Ketiga jenis tatakan 

kompor dibedakan dari lebar diameternya dan bentuk fisik (bulat dan kotak). 

Aktivitas proses produksi tatakan kompor CV. KOKO memiliki 6 tenaga kerja 

dan beberapa jumlah mesin yang digunakan. Mesin-mesin tersebut yaitu 1 mesin 

pemotong, 5 mesin plong, dan 3 mesin press hidrolik. Dari kesemua mesin, 

penggunaan mesin-mesin tersebut berbeda-beda fungsi kerjanya. Hal ini 

mengakibatkan penumpukan antrian barang setengah jadi yang tidak dapat 

terselesaikan pada bagian mesin tertentu dikarenakan tenaga kerja yang sedang 

melakukan pekerjaan pada mesin lainnya. Demikian berakibat sering terjadi 

keterlambatan pengiriman atau tidak terpenuhinya pesanan konsumen. 

Berdasarkan kendala yang terjadi pada CV. KOKO dan memperhatikan kepuasan 

pelanggan. Perusahaan dapat melakukan penjadwalan mesin, dengan adanya 

penjadwalan memungkinkan pekerjaan lebih efektif dan meningkatkan produktivitas. 

Sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggannya. 

Berdasarkan hal-hal dan beberapa kendala yang terjadi pada industri CV. KOKO, 

penelitianxinixbertujuanxuntukxmenentukanxmetode penjadwalan mesin yangxtepat 

guna meminimalkan biaya tenaga kerja. Penelitianxinixdiharapkanxdapatxmembantu 

dalam memenuhi pesanan dan memberikan layanan terbaik untuk 

kepuasanxkonsumen. 

 

RumusanxMasalah 

Berdasarkanxlatarxbelakangxyangxtelah dijelaskan, maka didapatkan 

permasalahan yaitu bagaimana menentukan penjadwalan mesin yang tepat guna 

meminimalkan biaya tenaga kerja? 

 

TujuanxPenelitian 

Darixpenjelasan rumusanxmasalah sebelumnya, maka tujuanxyangxinginxdicapai 

darixpenelitianxinixyaituxuntuk menentukan penjadwalan mesin yang tepat guna 

meminimalkan biaya tenaga kerja. 

 

2. LANDASAN TEORI 

Penjadwalan 

Penjadwalan adalah prosesxmengatur,xmengendalikan,xdanxmengoptimalkan 

pekerjaan danxbebanxkerjaxdalamxprosesxproduksi. Penjadwalanxadalahxkegiatan 

pengalokasianxsumber-sumberxatauxmesin-mesinxyangxadaxuntukxmenjalankan 

sekumpulanxtugasxdalamxjangkaxwaktuxtertentu. Penjadwalanxjugaxdidefinisikan  

sebagaixrencanaxpengaturanxurutanxkerjaxsertaxpengalokasianxsumber,xbaik waktu 

maupunxfasilitasxuntukxsetiapxoperasixyangxharusxdiselesaikan.xDarixbeberapa 

definisixyangxtelahxdisebutkanxmakaxdapatxditarikxsuatuxdefinisi “Penjadwalan 

adalahxsuatuxkegiatanxperancanganxberupaxpengalokasianxsumberxdayaxbaik 

mesinxmaupunxtenagaxkerjaxuntukxmenjalankanxsekumpulan xtugasx sesuai 

prosesnyaxdalamxjangkaxwaktuxtertentu”.  



 

Metode CampbellxDudekxSmith 

MetodexinixdikembangkanxolehxH.G.xCampbell,xR.AxDudekxdanxM.L. Smith 

yangxdidasarkanxatasxalgoritmaxJohnson. Metodexinixpadaxdasarnyaxmemecahkan 

persoalanxnxjobxpadaxmxmesinxflowxshopxkexdalamxdua grup, kemudian 

pengurutanxjobxpadaxkeduaxmesinxtadixmengunakanxalgoritmaxJohnson. Setelah 

diperolehxsebanyakxm-1xalternatifxurutanxjob,xkemudianxdipilihxurutanxdengan 

mekespanxterkecil. Setiapxpengerjaanxatauxjobxyangxakanxdiselesaikanxharus 

melewatixprosesxpadaxmasing-masingxmesin. 

 
MetodexPalmer 

Metodexpalmerxinixditemukanxpadaxtahunx1965. Metodexinixmenempatkan 

urutanxjob-jobxberdasarkanxsuatuxnilaixyangxdinamakanxslopexindex. Urutan 

pekerjaanxdimulaixdarixnilaixslopexindexxyangxterbesarxsampaixterkecil. 

 

Dimana:x 

Six=xNilaixslopexindeksnya     

mx=xJumlahxmesinxyangxdipakai     

jxx=xMesinxyangxdigunakanxuntukxprosesxjobxI     

ixx=xJobxyangxdiproses     

tijx=xWaktuxprosesxsuatuxjobxke-ixdanxmesinxke-j 

 

MetodexDannenbring 

Metode xDannenbringxinixdiperkenalkanxpadax tahunx 1977. Metodexini   

merupakan kombinasi dari metode palmer dan CDS. Metode Dannenbring  dimulai 

dengan mencari waktu proses baru. Denganxmenghitungxwaktuxproses seolah-olah 

mesinxpertama    dan menghitung waktuxproses seolah-olah mesinxkedua   . 

Kemudianxjobxdijadwalkanxatasxdasar aturanxJohnsonxdenganxparameter    = 

waktuxprosesxmesin-1xdan    = waktuxprosesxmesin-2. 

 
3. LANGKAH-LANGKAH PENGERJAAN 

Metode Campbell Dudek Smith 



PerhitunganxmetodexCampbellxDudekxSmithx(CDS)xdilakukanxsebagai 

berikut:x 

1. Dataxwaktuxproses setiap mesin dari seluruh job. 

2. Identifikasi urutanxpertamax(k =1). Untukxseluruxjobxyangxada, carilahxharga 

t*I,1xdanxt*I,2xyangxmerupakanxwaktuxprosesxpadaxmesinxpertamaxdan 

kedua 

3. Urutkan job atas aturan Johnson. Kemudianxhitungxmakespanxuntukxurutan 

tersebut. Jikaxwaktuxminimumxdidapatxpadaxmesinxpertama,xselanjutnya 

tempatkanxtugasxtersebutxpadaxawalxurutanxdanxbilaxwaktuxminimumxdidapa

txpadaxmesinxkedua,xtugasxtersbutxditempatkanxpadaxposisixurutanxakhir. 

4. JikaxurutanxkexKx=x(m-1)xsudahxtercapai berarti penjadwalanxjobxsudah 

selesai.x 

Metode Palmer 

Perhitungan metode Palmer dilakukan sebagaixberikut: 

1. Data waktuxproses setiap mesin dari seluruhxjob. 

2. Menghitung nilai slop index dari masing-masing job. 

3. Urutkan job berdasarkan nilai slop index terbesar. Kemudian hitung makespan 

untuk urutan tersebut. 

4. Selesai. 

Metode Dannenbring 

Perhitungan metode Dannenbring dilakukan sebagaixberikut: 

1. Data waktuxproses setiap mesin dari seluruhxjob. 

2. Hitung waktu proses  seolah-olah mesin pertama (    

3. Hitung waktu proses  seolah-olah mesin kedua (  ) 

4. Urutkan job atas aturan Johnson. Kemudianxhitungxmakespanxuntukxurutan 

tersebut.xJikaxwaktuxminimumxdidapatxpadaxmesinxpertama,xselanjutnya 

tempatkanxtugasxtersebutxpadaxawalxurutanxdanxbilaxwaktuxminimumxdidapa

txpadaxmesinxkedua,xtugasxtersebutxditempatkanxpadaxposisixurutanxakhir. 

5. Selesai. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data Permintaan 

Data yang dioleh merupakan data permintaan pesanan dari CV. KOKO pada 

bulan maret 2020. yaitu sebagai berkut:  

Tabel 4. 1 Data Permitaan Produk Tatakan Kompor Bulan Maret 2020 

Permintaan Total 

Permintaan 

(unit) 

Rinnai 

(unit) 

Quantum 

(unit) 

Umum 

(unit) 

3000 3000 4000 10000 

3000 2000 2000 7000 

3000 1000 3000 7000 

4000 2000 4000 10000 



3000 3000 4000 10000 

 

Job-job tersebut merupakan pesanan dari konsumen berupa tatakan kompor 

dengan urutan pengerjaan job R1 – Q1 – U1 – R2 – Q2 – U2 – R3 – Q3 – U3 – R4 – 

Q4 – U4 – R5 – Q5 – U5. Kode job R merupakan permintaan tatakan kompor rinnai, 

Q merupakan permintaan tatakan kompor quantum, U merupakan permintaan tatakan 

kompor umum. Pemenuhan seluruh permintaan tersebut perusahaan membutuhkan 

waktu pengerjaan selama 26 hari dan 21 jam waktu lembur atau 229 jam. Total biaya 

tenaga kerja yang dibutuhkan sebesar Rp. 17.700.000. 

 

WaktuxProses 

 Waktuxprosesxxmerupakanx waktuxyangxdibutuhkanxdalamxxmelakukan 

penjadwalanxmesin, untuk pemenuhan seluruh permintaan padaxtabel 4. 2 

dibutuhkan waktu sebagaixberkut: 

 

Tabel 4.2 merupakandataxwaktuxprosesxmasing-masingxjobxpadaxsetiapxmesin 

produksi yang bekerja dengan satuan jam. Masing-masing mesin yang digunakan 

berjumlah 1 unit. 

Metode Campbell Dudek Smith 

Data yang digunakan terdiri dari 15 job dan 9 mesin. Banyaknya iterasi yang 

didapat k  = m – 1 = 9 – 1 = 8. Dari kedelapan urutan tersebut mulai dari k = 1 sampai 

k = 8 dapat diperoleh urutan job yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan nilai total 

waktu proses (Makespan) dari masing-masing iterasi sebagai berikut: 



 
Dari kedelapan iterasi tersebut didapatkan makespan terkecil pada iterasi k = 6 

dan k = 7 dengan total waktu proses sebesar 215 jam. 

 

Metode Palmer 

Berikut ini merupakan data hasil perhitungan nilai Slope Index, maka dapat 

ditabelkan sebagai berikut: 

 



Dari nilai Slope Index  tersebut  dapat diurutkan mulai dari nilai terbesar,  

sehingga hasilkan urutan pengerjaan job yang dikerjakan terlebih dahulu yaitu R4 – 

U1 – U4 – U5 – U3 – Q1 – Q5 – R1 – R2 – R3 – R5 – Q2 – Q4 – U2 – Q3 dengan 

total waktu proses sebesar 230 jam. 

Metode Dannenbring 

Berikut ini merupakan hasil dari perhitungan waktu proses baru, maka dapat 

ditabelkan sebagaixberikut: 

 
Hasil dari waktu proses baru tersebut diperoleh urutan pekerja job yang 

dikerjakan terlebih dahulu yaitu Q3 – Q2 – Q4 – U2 – Q1 – Q5 – R1 – R2  – R3 – 

R5– U3 – U1 – R4 – U4 – U5 dengan total waktu proses sebesar 215.5 jam. 

 

Analisis Biaya 

Biaya yang perlu dipertimbangkan dan timbul dari penelitianxinixyaituxbiaya 

tenaga kerja. Biayaxtenagaxkerja disini dihitung selama satu bulan. Perhitungan pada 

bulan maret 2020 dengan total hari yaitu 26 hari. Jumlah tenaga kerja 10 orang. Biaya 

tenagaxkerjaxperxharixsebesarxRp.x60.000xdan untuk lembur Rp. 10.000 per jam. 

Maka biaya tenaga kerja normal perbulan sebesar 1 x 26xxxRp.x60.000x=xRp. 

1.560.000/Orang. Sedangkan dari perhitungan penjadwalan yang telah dilakukan, 

maka didapatkan biaya tenaga kerja masing-masing metode sebagaixberikut: 

  



 
Darixperhitunganxbiayaxtenaga diatas, upah tersebut jauhxlebihxrendahxdari 

ketentuanxupahxminimumxyangxtelahxditetapkanxolehxpemerintah. 

 

5. SIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka hasil dari penelitian ini yaitu 

penjadwalan mesin yang tepat guna meminimalkan biaya tenaga kerja untuk CV. 

KOKO dalam memenuhi permintaan konsumennya dapat menggunakan penjadwalan 

dengan metode Campbell Dudek Smith (CDS) pada it erasi  k = 6 dengan urutan job 

yang dikerjakan Q3 – Q2 – Q4 – Q1 – Q5 – U2 – R1 – R2 – R3 – U3 – R5 – R4 – U1 

– U4 – U5 dan it erasi k = 7 dengan urutan job yang dikerjakan Q3 – Q2 – Q4 – U2 

– Q1 – Q5 – R1 – R2 – R3 – U3 – R5 – R4 – U1 – U4 – U5. Metode tersebut 

memiliki nilai total waktu proses (Makespan) terkecil sebesar 215 jam. 

Biayaxtenagaxkerja yang didapat sebesarxRp. 16.300.000,-. Nilai makespan dan 

biaya tenaga kerja terkecil dibandingkan dengan metode Palmer dan Dannenbring. 

DapatxmenghematxbiayaxtenagaxkerjaxsebesarxRp.x1.400.000,-. 
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