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ABSTRACT 

Scheduling Problem which concerns on sequences of a number of jobs for some machines is called Shop Scheduling 
Problem (SSP). A typical of SSP called Permutation Flow Shop Scheduling (PFSS) processes each job once in each 
machine using the same processing sequence. Evolutionary algorithm is one heuristic algorithm commonly used for 
solving scheduling problems. The performance of the algorithm depends on parameters applied to the algorithm. Elitism 
is one mechanism in the algorithm for retaining better results. In this research, a number of solutions enganged in elitism 
are experimented on PFSS. The results show that increasing the elitism to 5 produces a better solution.  
Keywords: Flow Shop Scheduling (FSP), Permutation Flow Shop Scheduling (PFSS), Evolutionary Algorithm and 
Elitism. 
 
1. Pendahuluan 
Dalam sebuah industri, baik itu industri manufaktur maupun jasa, adanya suatu proses penyusunan penjadwalan yang 
baik adalah sebuah hal yang penting. Hal ini dikarenakan dengan adanya penjadwalan yang baik akan dapat 
meningkatkan efektivitas serta efisiensi sistem produksi industri tersebut yang pada akhirnya akan mengurangi biaya 
produksi[1]. Penjadwalan merupakan salah satu proses yang mendukung optimasi penyaluran produk dan jasa kepada 
pelanggan. Penjadwalan juga memiliki peran dalam menentukan berapa lama permintaan pelanggan dapat dipenuhi. 
Semakin lama proses produksi akibat kesalahan penjadwalan berlangsung, semakin besar pula biaya yang harus 
dikeluarkan untuk memenuhi sebuah permintaan.  
 
Salah satu masalah yang sering dihadapi dalam penjadwalan adalah Permutation Flow Shop Scheduling Problem 
(PFSSP) dimana setiap pekerjaan harus diproses tepat satu kali pada setiap mesin dengan urutan pemrosesan yang sama. 
Permasalahan PFSSP dikategorikan sebagai permasalahan yang bersifat Non Polynomial–Hard. Permasalahan lebih 
efektif diselesaikan dengan menggunakan metode heuristik, di antaranya algoritma berevolusi yang telah diaplikasikan 
secara meluas pada berbagai persoalan dan telah menunjukkan hasil yang baik. Permasalahan FSSP sudah pernah 
diselesaikan dengan metode heuristik oleh Nola Marina dengan judul “Algoritma memetika dan Grasp untuk 
Menyelesaikan Permutation Flow Shop Scheduling Problem”. Metode ini dengan menggabungkan algoritma Genetika 
dengan algoritma Local Search. Pada tulisan ini, masalah PFSSP diselesaikan dengan menggunakan algoritma berevolusi 
dengan menggunakan 1 elitism, 3 elitism, 5 elitism, dan tanpa penggunaan elitism. Penelitian juga melihat pengaruh dari 
penggunaan elitism dalam algoritma berevolusi. 
 
Tujuan penelitian ini adalah menentukan sebuah penjadwalan mesin untuk meminimumkan total waktu penyelesaian 
semua tugas, sehingga mengurangi waktu tunggu pada mesin. Bagaimana membuat suatu penjadwalan yang bertipe 
permutation dalam menyelesaikan pekerjaan berdasarkan waktu proses yang diperlukan dengan ketersediaan mesin. 
Bagaimana pengaruh penggunaan elitism dalam algoritma berevolusi dalam menyelesaikan penjadwalan mesin. 
 
2. Shop Scheduling Problem 
Shop Scheduling Problem merupakan masalah penjadwalan yang berkaitan dengan pengurutan pemrosesan sejumlah 
pekerjaan pada sejumlah mesin. SSP merupakan masalah optimasi yang memiliki karakteristik sebagai berikut: Terdiri 
dari m mesin dan n pekerjaan. Setiap pekerjaan harus diproses pada setiap mesin. Masing–masing mesin dapat 
memproses paling banyak satu pekerjaan pada satu waktu. Setiap pekerjaan harus diproses pada suatu mesin selama suatu 
periode tertentu tanpa interupsi. Setiap pekerjaan hanya dapat diproses oleh satu mesin dalam satu waktu. Dalam hal ini 
tiap-tiap mesin mempunyai fungsi yang berbeda dan bersifat tunggal, tiap proses dalam suatu pekerjaan dikerjakan dalam 
satu mesin.  
Secara umum, SSP terdiri dari beberapa kelas di antaranya: 
1. Job Shop Scheduling Problem (JSSP). Setiap pekerjaan harus diproses tepat satu kali pada mesin sesuai dengan 

urutannya masing–masing. Ciri utama dari sistem produksi bertipe job shop adalah adanya aliran produksi yang 
berbeda (tidak searah) untuk beberapa produk. Selain itu, sebuah mesin dapat dipakai lebih dari satu kali untuk job 
yang sama. Sistem produksi tipe job shop umumnya dapat menghasilkan berbagai macam variasi produk, sehingga 
mampu untuk memenuhi permintaan produk khusus yang diinginkan pelanggan. Untuk dapat menghasilkan berbagai 
macam variasi produk maka dalam sistem ini diperlukan mesin–mesin dan fasilitas yang bersifat general–purpose. 
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Para pekerja harus memiliki keahlian yang tinggi untuk dapat menangani berbagai macam pekerjaan. Contoh sistem 
job shop terdapat pada industri pesawat terbang, industri kendaraan bermotor dan industri pengolahan ikan[3]. 

2. Open Shop Scheduling Problem (OSSP). Urutan pemrosesan setiap pekerjaan tidak diberikan, sehingga tujuannya 
adalah mencari urutan yang tepat untuk masing–masing pekerjaan. Dalam open shop scheduling tidak ada batasan 
dalam urutan operasi pekerjaan. Artinya, pekerjaan dapat dilakukan dalam urutan apapun, tetapi pekerjaan tidak 
dapat dilakukan secara bersamaan. 

3. Flow Shop Scheduling Problem (FSSP). Salah satu ciri utama sistem produksi bertipe flow shop adalah adanya lini 
proses produksi satu arah yang berorientasi pada produk akhir. Artinya urutan mesin yang dilalui setiap pekerjaan 
harus sama. Setiap pekerjaan harus diproses tepat sekali pada setiap mesin. Dalam sistem ini diperlukan mesin atau 
fasilitas produksi yang berfungsi khusus (specific–purpose) untuk menunjang terciptanya produk akhir. Dalam tipe 
flow shop, biaya investasi untuk mesin–mesin produksi yang berfungsi khusus sangat mahal dan banyak keahlian 
pekerja yang tergantikan oleh fungsi mesin-mesin tersebut. Waktu pemrosesan yang diperlukan di setiap mesin atau 
fasilitas bersifat seimbang. Dengan demikian, aspek keseimbangan lini produksi menjadi sangat penting diperhatikan 
agar sistem dapat fleksibel. Contoh sistem flow shop terdapat pada industri makan ternak, mie instan, dan industri 
plastik kemasan[3]. 

 
Permasalahan penjadwalan flow shop dapat dikatakan sebagai Permutation Flow Shop Scheduling Problem (PFSSP) 
apabila urutan job yang ada pada tiap mesin tidak berubah. Artinya, setiap pekerjaan yang diproses pada m mesin harus 
dengan urutan yang sama, yaitu melalui mesin 1, mesin 2, dan seterusnya hingga berakhir di mesin m. Dan n pekerjaan 
diproses dalam urutan yang sama pada setiap mesin. Ruang solusi untuk penempatan pekerjaan pada setiap mesin adalah 
n![6]. Semua permasalahan yang berkaitan dengan permutasi dapat diselesaikan dengan PFSSP. Pada permasalahan 
penjadwalan mesin, kandidat solusi dari Permutation Flow Shop Scheduling adalah jadwal yang dipresentasikan oleh 
urutan/barisan n pekerjaan. Misalkan, jika ada 3 pekerjaan dan 2 mesin, maka salah satu jadwal yang dapat dibentuk 
adalah 1-2-3. Menunjukkan bahwa pekerjaan 1 diproses pertama kali pada semua mesin dimulai dari mesin 1 dan mesin 
2. Jika pekerjaan 1 telah selesai diproses pada mesin tersebut, maka dilanjutkan dengan pekerjaan 2, demikian seterusnya.  
 
Beberapa asumsi yang dipakai dalam Permutation Flow Shop Scheduling adalah Jumlah pekerjaan n dan mesin m 
berhingga. Setiap pekerjaan tidak terikat dengan yang lain. Waktu proses pekerjaan i pada mesin j diberikan. Setiap mesin 
dalam keadaan siap pakai. Waktu set up termasuk dalam waktu proses. Permutation Flow Shop Scheduling dapat 
dimodelkan dalam bentuk matematis sebagai berikut: 
C(J1,1) = p(J1,1) 
C(Ji ,1) = C(Ji – 1,1) + p(Ji,1) untuk i = 2, . . . ,n 
C(J1, j) = C (J1, j-1) + p(J1, j)  untuk j = 2, . . . ,m 
C(Ji , j) = max {C(Ji – 1,j), C(Ji ,j-1)} + p(Ji,j) untuk i = 2, . . .,n; j = 2, . . . ,m 
Cmax = C(Jn, m)[8] 

Keterangan:  
p(i,j)  = waktu pemrosesan untuk tugas i di mesin j 
i (1, . . . , n) = indeks pekerjaan 
j (j, . . . , m) = indeks mesin  
Ji  = pekerjaan pada posisi ke i, i = 1, . . . , n 
C(Ji,j)  = waktu penyelesaian hingga selesai pekerjaan pada posisi i pada mesin j. 

Tujuan dari PFSSP adalah untuk menemukan permutasi dari Ji sehingga meminimumkan waktu penyelesaian semua 
pekerjaan. 

 
3. Algoritma Berevolusi 
Evolusi (dalam kajian Biologi) berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari suatu 
generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan itu disebabkan oleh kombinasi tiga proses utama: variasi, 
reproduksi, dan seleksi. Ide komputasi Evolusi diperkenalkan oleh I. Rechenberg pada tahun 1960-an melalui karyanya 
yang berjudul: ”Evolution strategis” (judul aslinya Evolutionstrategie). Ide tersebut kemudian dikembangkan oleh 
peneliti-peneliti lainnya. Salah satu perkembangan dari ide komputasi Evolusi ini adalah Algoritma Genetika yang 
pertama kali dikembangkan oleh John Holland dari Universitas Michigan pada tahun 1975. 
 
Algoritma evolusi merupakan suatu algoritma yang prinsip kerjanya didasarkan pada proses seleksi alam. Operasinya 
didasarkan pada kelangsungan hidup suatu populasi sehat yang memproduksi keturunan untuk menghasilkan suatu solusi. 
Kandidat solusi dari suatu masalah dipresentasikan sebagai kromosom yang disebut dengan populasi. Masing–masing 
kromosom pada populasi akan dievaluasi menggunakan fungsi fitness, yaitu fungsi mengukur secara kuantatif 
kemampuan suatu kromosom untuk bertahan dalam populasi. Kemudian secara iteratif akan dibentuk populasi baru yang 
lebih baik dari populasi sebelumnya dengan menerapkan operator–operator genetika di antaranya, seleksi, crossover 
(kawin silang), dan mutasi hingga mencapai kriteria berhenti.  
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Gen dan Cheng[7] menjelaskan bahwa secara umum algoritma berevolusi memiliki lima komponen dasar yang telah 
diringkaskan oleh Michalewicz. Lima komponen dasar tersebut adalah: 1. Sebuah genetik yang merepresentasikan solusi 
dari masalah. 2. Sebuah cara untuk menciptakan populasi awal dari penyelesaian masalah. 3. Sebuah fungsi evaluasi 
untuk menilai fitness. 4. Operator genetik yang mengubah komposisi genetik anak selama reproduksi. 5. Nilai untuk 
parameter algoritma genetik. Gen dan Cheng  juga menjelaskan bahwa algoritma berevolusi memelihara populasi dari 
individu )(iP pada setiap generasi i. Setiap individu merepresentasikan sebuah solusi potensial. Setiap individu dievaluasi 
untuk dinilai fitness-nya. Setiap individu menjalani stochastic transformations dengan menggunakan operasi genetik 
untuk membentuk individu baru. Ada dua jenis transformasi yang digunakan yaitu mutasi dan crossover. 
 
4. Persoalan Permutation Flow Shop Scheduling Problem 
Sebuah perusahaan pembuatan pakaian akan memproduksi 3 jenis pakaian, yaitu pakaian 1, pakaian 2, pakaian 3, yang 
akan dikerjakan dengan 2 mesin, yaitu mesin potong (m1) dan mesin jahit (m2). Berikut adalah daftar proses setiap 
pekerjaan pada mesin potong dan mesin jahit. 
 

Tabel 1. Waktu Proses Untuk  Pekerjaan Pada Tiap Mesin. 

 
Setiap pekerjaan harus diproses berurutan pada mesin potong kemudian mesin jahit tepat 1 kali. Untuk efisiensi dan 
keteraturan, kedua mesin diatur untuk memroses pakaian yang sama sebelum diatur memproses pakaian selanjutnya. 
Perusahaan ingin menjadwalkan pemrosesan ketiga pakaian tersebut, untuk meminimumkan total waktu prosesnya agar 
biaya produksi rendah. Proses penjadwalan pertama kali dilakukan terhadap  pakaian 1, disusul pakaian 3 dan pakaian 2. 
Bentuk proses penjadwalan diperlihatkan pada Gambar di bawah ini.  
 

 
Gambar 1. Contoh Perhitungan Penyelesaian Penjadwalan 3 (job) x 2 (mesin) 

Keterangan:   
=  panjang waktu proses pekerjaan 1 
=  panjang waktu  proses pekerjaan 2 
=  panjang waktu  proses pekerjaan 3 
= waktu senggang ( tunggu) mesin 

Dari persoalan di atas terlihat bahwa panjang waktu dari penjadwalan mesin adalah 15 satuan waktu. Berdasarkan asumsi 
bahwa setiap pekerjaan tidak terikat dengan yang lain, maka ruang solusi untuk penjadwalan dalam penempatan 
pekerjaan pada tiap mesin adalah 3, sehingga jadwal yang dapat dibentuk dari persoalan di atas adalah 6 bentuk jadwal 
yaitu berupa: 
J1, J2, J3  J1, J3, J2   J2, J1, J3   J2, J3, J1  J3, J1, J2  J3, J2, J1 
 
Bentuk–bentuk penjadwalan dari urutan pekerjaan di atas merupakan contoh dari kromosom. Dengan menerapkan prinsip 
kerja dari algoritma berevolusi maka kromosom–kromosom di atas diseleksi menurut nilai fitnesnya. Artinya, kromosom 
yang terpilih adalah kromosom yang mempunyai waktu penyelesaian pekerjaan paling sedikit. 
 
5. Metode Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan tahapan: 

- Pengembangan perangkat lunak 
Program algoritma berevolusi untuk menyelesaikan masalah penjadwalan mesin dibuat dengan menggunakan software 
Matlab 7.0, dengan tahapan:  
a) Membaca data file flowshop 
b) Inisialisasi.  Untuk meyelesaikan permasalahan penjadwalan mesin digunakan skema pengkodean permutation 

encoding. Dengan kromosom menggambarkan urutan pekerjaan, gen–gen melambangkan posisi–posisi pekerjaan 
tersebut, allele menggambarkan pekerjaan–pekerjaan yang memiliki posisi–posisi tersebut. Setelah ukuran populasi 
ditentukan, kemudian dilakukan proses inisialisasi terhadap kromosom yang terdapat pada populasi tersebut. Dengan 
membentuk populasi awal yang berisi kumpulan kromosom atau solusi sebanyak ukuran populasi yang diinginkan. 
Inisialisasi dilakukan secara random.  
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c) Evaluasi kromosom. Hal yang harus dilakukan dalam melakukan evaluasi kromosom, yaitu: evaluasi fungsi objektif 

(fungsi tujuan) dan konversi fungsi objektif ke dalam fungsi fitness. Secara umum fungsi fitness diturunkan dari 
fungsi objektif dengan nilai yang tidak negatif. Kemudian mencari nilai makespan dengan menggunakan rumus: 
C(Ji , j) = max {C(Ji – 1,j), C(Ji ,j-1)} +  p(Ji,j) 
C(Ji , j ) =  Cmax 

Setelah didapatkan nilai makespan, langkah selanjutnya adalah mencari nilai fitness dengan menggunakan rumus: 

max

1
C

fitness    

d) Seleksi kromosom. Metode seleksi kromosom yang digunakan pada penelitian ini adalah metode roulette wheel. 
Metode ini menirukan permainan roulette-whell dengan masing-masing kromosom menempati potongan lingkaran 
yang lebih besar dibandingkan dengan kromosom yang bernilai rendah.  

e) Elitism. Digunakan untuk mengikutkan individu-individu induk yang terbaik ke populasi baru dengan cara 
menggantikan individu-individu turunan yang terjelek, sehingga mencegah kehilangan solusi terbaik. 

f) Operator genetik. Metode crossover yang digunakan pada penelitian ini adalah orderbased-crossover sedangkan 
metode mutasi digunakan metode swap mutation. 
- Pengujian Komputasi 

Sebelum melakukan pengujian komputasi diperlukan data untuk diuji dengan program yang sudah dibuat. Data yang 
digunakan adalah data sekunder yang dapat di download di http://people.brunel.ac.uk/~mastjjb/jeb/orlib/files/ 
flowshop1.txt. Berikut karakteristik data yang digunakan: 

 
Pengujian komputasi dari data-data di atas dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter pengujian. Pada 
penelitian ini nilai parameter untuk maksimum generasi adalah 1000, population size adalah 10, nilai faktor pembanding 
offspring 5, serta penggunaan 1 elitism, 3 elitism, 5 elitism dan tanpa penggunaan elitism. Pengujian komputasi dilakukan 
untuk melihat pengaruh banyaknya penggunaan elitism terhadap nilai minimum solusi. Simulasi ini dilakukan sebanyak 
10 kali percobaan untuk masing-masing dataset. Kemudian hasil yang diperoleh diolah dengan menggunakan software 
Excel 2003 untuk mencari nilai rata-rata minimum makespan dari masing-masing data. Tahap selanjutnya adalah 
membandingkan hasil yang didapatkan dari metode algoritma berevolusi yang menggunakan 1 elitism  dan 3 elitism, 5 
elitism dan tanpa menggunakan elitism. 
 
4. Hasil dan Pembahasan 
a. Nilai Terbaik dan Urutan Pekerjaan 
Simulasi dilakukan untuk melihat pengaruh penggunaan elitism sebanyak 0 elitism, 1 elitism, 3 elitism dan 5 elitism 
terhadap nilai minimum makespan beserta perbandingannya. Simulasi ini dilakukan dengan menggunakan algoritma 
berevolusi, data set yang digunakan adalah 29 data masalah pengujian dengan ukuran yang bervariasi yaitu, 7 X 7, 8 X 8, 
8 X 9, 10 X 6, 13 X 4, 14 X 4, 100 X 10, 20 X 5, 20 X 10, 20 X 15, 30 X 10, 30 X 15, 50 X 10, dan 75 X 20 yang  
didownload di http://people.brunel.ac.uk/~mastjjb/jeb/orlib/files/flowshop1.txt.Tujuan dari simulasi ini adalah untuk 
melihat semakin banyak penggunaan elitism maka diharapkan akan menghasilkan nilai makepan yang semakin minimum 
terhadap penjadwalan suatu mesin. Simulasi ini dilakukan sebanyak 10 kali percobaan untuk masing-masing data. Hasil 
yang dibandingkan adalah nilai minimum makespan dari 10 kali percobaan. Parameter yang digunakan dengan ukuran 
populasi 10, maksimum generasi 1000, dan faktor pembanding 5. 
 
Hasil simulasi nilai minimum makespan untuk beberapa data yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel 3 dengan kolom 
nama data menyatakan nama file dari masalah yang akan diuji, kolom ukuran menyatakan ukuran data, yaitu jumlah 
pekerjaan dikali jumlah mesin, kolom percobaan terdiri dari nilai minimum makespan untuk 0 elitism, 1 elitism, 3 elitism 
dan 5 elitism dari 10 kali percobaan. Kolom makespan terbaik adalah makespan dari solusi terbaik (nilai makespan paling 
minimum) beserta rata-rata nilai makespan tersebut yang didapat dari 10 kali percobaan. 
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Tabel 3. Nilai Solusi Terbaik Untuk Makespan 

 
Tabel 3. memperlihatkan bahwa nilai makespan terbaik yang dihasilkan untuk data (car 7x7) dengan menggunakan 0 
elitism, 1 elitism, 3 elitism dan 5 elitism secara berurut menghasilkan nilai rata-rata 7019, 6590, 6590, 6590 satuan waktu 
dan nilai minimum 6645, 6590, 6590, dan 6590 satuan waktu. Maka nilai rata–rata makespan dan nilai makespan paling 
minimum dari keempat elitism tersebut adalah 6590 satuan waktu yang menggunakan 1 elitism, 3 elitism, dan 5 elitism. 
Nilai makespan terbaik yang dihasilkan untuk data (car 8x8) dengan menggunakan 0 elitism, 1 elitism, 3 elitism, dan 5 
elitism secara berurut menghasilkan nilai rata-rata 8934, 8381, 8375, 8366 satuan waktu dan nilai minimum 8713, 8366, 
8366 dan 8366  satuan waktu. Maka nilai rata-rata makespan dan nilai makespan paling minimum dari keempat elitism 
tersebut adalah 8366 satuan waktu yang menggunakan 5 elitism. Nilai makespan terbaik yang dihasilkan untuk data (car 
8x9) dengan menggunakan 0 elitism, 1 elitism, 3 elitism dan 5 elitism secara berurut menghasilkan nilai rata-rata 9228, 
8531, 8536, 8518 satuan waktu dan nilai minimum 8754, 8505, 8505, dan 8505 satuan waktu. Maka nilai rata–rata 
makespan dan nilai makespan paling minimum dari keempat elitism tersebut adalah 8518 satuan waktu dan 8505 satuan 
waktu yang menggunakan 5 elitism. Nilai makespan terbaik yang dihasilkan untuk data (car10x6) dengan menggunakan 
0 elitism, 1 elitism, 3 elitism dan 5 elitism secara berurut menghasilkan nilai rata-rata 8454, 7757, 7755, 7752 satuan 
waktu dan nilai minimum 8044, 7749, 7720 dan 7720 satuan waktu. Maka nilai rata–rata makespan dan nilai makespan 
paling minimum dari keempat elitism tersebut adalah 7752 satuan waktu dan 7720 satuan waktu yang menggunakan 5 
elitism. Nilai makespan terbaik yang dihasilkan untuk data (car 13x4) dengan menggunakan 0 elitism, 1 elitism, 3 elitism 
dan 5 elitism secara berurut menghasilkan nilai rata-rata 8160, 7373, 7229, 7166 satuan waktu dan nilai minimum 7730, 
7166, 7166 dan 7166 satuan waktu. Maka nilai rata–rata makespan dan nilai makespan paling minimum dari keempat 
elitism tersebut adalah 7166 satuan waktu yang menggunakan 5 elitism. Ini menunjukkan bahwa nilai makespan nilai rata 
– rata makespan paling minimum adalah nilai makespan yang menggunakan 5 elitism.Tabel 4. memperlihatkan urutan 
pekerjaan terhadap penjadwalan mesin yang menghasilkan nilai makespan paling minimum untuk data car 7x7, car 8x8, 
car 8x9, car 10x6 dan car 13x4.  

Tabel 4. Urutan Pekerjaan Terhadap Jadwal Mesin 

 
 
b.   Grafik Perbandingan Elitism 
Perbandingan nilai minimum dari penggunaan elitism sebanyak 0 elitism dengan 1 elitism, 3 elitism, dan 5 elitism untuk 
masing–masing data set dengan 10 kali percobaan dapat dilihat dalam bentuk grafik di bawah ini. 

 
Gambar 2. Grafik Perbandingan Nilai Minimum Makespan Ukuran 7x7 (car) 
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Gambar 3. Grafik Perbandingan Nilai Minimum Makespan Ukuran 8x8 (car) 

 

 
Gambar 4. Grafik Perbandingan Nilai Minimum Makespan Ukuran 8x9 (car) 

 

 
Gambar 5. Grafik Perbandingan Nilai Minimum Makespan Ukuran 10x6 (car) 

 

 
Gambar 6. Grafik Perbandingan Nilai Minimum Makespan Ukuran 13x4 (car) 

 
Hasil grafik 2, 3, 4, 5, dan 6 memperlihatkan bahwa nilai makespan yang diperoleh dengan penggunaan 5 elitism lebih 
minimum dibandingkan dengan menggunakan 0 elitism, 1 elitism, dan 3 elitism. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan 
elitism dalam algoritma berevolusi memiliki pengaruh dalam meminimumkan makespan terhadap penjadwalan mesin. 
Artinya, semakin banyak elitism yang digunakan maka solusi dari makespan yang didapat akan semakin baik. 
 
5. Kesimpulan dan Saran 
a. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Algoritma berevolusi dapat menyelesaikan permasalahan penjadwalan mesin yang bertipe Permutation Flow Fhop 

Scheduling (PFSS) sehingga menghasilkan jadwal dengan makespan yang memiliki nilai minimum.  
2. Simulasi dilakukan dengan membandingkan penggunaan 1 elitism, 3 elitism, 5 elitism dan tanpa penggunaan elitism 

untuk mendapatkan nilai makespan paling minimum. Dari hasil diperoleh dengan menggunakan 5 elitism akan 
menghasilkan nilai makespan yang lebih minimum. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya penggunaan elitism 
dalam algoritma berevolusi memiliki pengaruh dalam meminimumkan makespan. 
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