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I. PENDAHULUAN

Industri pertambangan merupakan salah satu industri paling strategis, dan dengan

m

pengembangan sistem infornasi dan teknologi otomasi telah menjadi prioritas utama dalam

sd

proses transformasi otomasi tambang. Dibandingkan dengan industri lainnya, industri
pertambangan memiliki banyak fitur khusus. Saat ini, sebagian besar perusahaan
pertambangan telah menerapkan teknologi informasi untuk memantau proses produksinya.
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Namun, masih banyak masalah tersembunyi yang tidak dapat diidentifikasi dan diselesaikan
sesuai yang diharapkannya. Berbagai Metode penjadwalan produksi telah banyak di
kembangakan, penjadwalan yang efektif dapat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja

bd
t

perusahaan.

Penjadwalan sendiri merupakan suatu kegiatan perancangan berupa pengalokasian sumber
daya baik mesin maupun tenaga kerja untuk menjalankan sekumpulan tugas sesuai prosesnya
dalam jangka waktu tertentu; masalah penjadwalan muncul karena adanya keterbatasan
waktu, tenaga kerja, jumlah mesin, sifat dan syarat pekerjaan yang akan dilaksanakan, Secara
umum ada dua permasalahan utama yang akan diselesaikan melalui penjadwalan, yaitu
penentuan pengalokasian mesin yang akan digunakan untuk menyelesaikan suatu proses
produksi dan pengurutan waktu pemakaian mesin tersebut[1].
Tujuan dari penjadwalan antara lain yaitu[2] : meningkatkan produktifitas mesin, yaitu
dengan mengurangi waktu mesin menganggur; Mengurangi persediaan barang setengah jadi
dengan jalan mengurangi jumlah rata-rata pekerjaan yang menunggu dalam antrian suatu
mesin karena mesin tersebut sibuk. Mengurangi keterlambatan suatu pekerjaan; Setiap
pekerjaan mempunyai batas waktu (due date) penyelesaian, jika pekerjaan tersebut
diselesaikan melewati batas waktu yang ditentukan maka pekerjaan tersebut dinyatakan
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terlambat; Dengan metoda penjadwalan maka keterlambatan ini dapat dikurangi, baik waktu
maupun frekuensi. Gambar 1.1 menunjukan contoh penjadwalan produksi dengan target yang
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menunjukkan kemungkinan terpenuhi, dan kode warna berdasarkan tingkat risikonya.

Gambar 1.1. contoh penjadwalan produksi (https://www.simio.com/resources/whitepapers/Benefits-of-Production-Scheduling/ )

Manfaat penjadwalan produksi meliputi antara lain yaitu [3] : Proses Pengurangan
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persediaan, penyamarataan, Mengurangi penjadwalan usaha, Peningkatan efisiensi produksi,
Penyamarataan beban tenaga kerja, Kutipan tanggal pengiriman akurat, Informasi waktu
nyata. Berbagai perkembangan penjadwalan telah banyak diadopsi oleh berbagai industri
dengan cara mengembangkan metode-metode untuk optimalisasi. Dengan kemajuan teknologi
yang sangat pesat penjadwalan sekarang ini telah bayak terkomputerisasi secara otomatis.
Beberapa pengaplikasian penjadwalan di berbagai bidang contohnya antara lain[4] :
Jadwal untuk public (Jam operasi bisnis, tempat wisata, dan kantor pemerintah); Jadwal
transportasi (seperti jadwal penerbangan , jadwal kereta , jadwal bus , dan berbagai jadwal
angkutan umum); Dalam pemrograman siaran (perencanaan menit isi saluran siaran radio atau
televisi); Penjadwalan manajemen proyek (Jadwal melibatkan penyelesaian proyek, contoh
jadwal proses produksi ); Dalam komputasi (Penjadwalan itu penting sebagai proses internal
dalam ilmu komputer , Pengoperasian penjadwal jaringan atau penjadwal paket data) dan lain
sebagainya.
Dalam bidang pertambangan penjadwalan produksi menjadi perhatian oleh para
manajerial atau pimpinan di perusahaan karena bisa berdampak pada kelangsungan hidup
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perusahaannya. Untuk mencapai kinerja yang tinggi berbagai teknik digunakan dalam
membantu permasalahan penjadwalan di industri pertambangan, beberapa permasalahannya
contohnya : permasalahan pada penundaan produksi batubara[5], masalah komputasi
penjadwalan ukuran waktu produksi[7], masalah perencanaan yang dihadapkan pada
ketidakpastian struktur geologi[8], keterlambatan dalam pemeliharaan jalan pengangkutan
batubara[10], dan lain sebagainya.
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Dari uraian permasalahan yang telah di bahas sebelumnya, penulis disini berinisiatif
untuk membahas perihal perkembangan metode-metode untuk membantu permasalahan
penjadwalan pada industri pertambangan. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk
menampilkan ringkasan beberapa artikel pada industri pertambangan tentang solusi untuk

.g

mengatasi permasalahan pada penjadwalan. Manfaat yang diharapkan pada penulisan artikel

m

ini adalah untuk mendapatkan suatu ide atau gagasan kedepannya dalam meningkatkan

II.

sd

kinerja kegiatan opersional di industri pertambangan khususnya sistem penjadwalan.

BERBAGAI PENGGUNAAN METODE PENDEKATAN UNTUK PENJADWALAN DI INDUSTRI
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PERTAMBANGAN

Pada bagian dua ini akan diuraikan beberapa makalah penjadwalan di industri
pertambangan, artikel-artikel atau makalah-makalah yang didapat yaitu dari berbagai sumber,
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sebagian makalah yang sudah masuk atau terindex oleh scopus dan yang dapat di akses (open
access). Kata kunci yang digunakan dalam pencarian makalah ini adalah mine, Computer
science, dan scheduling, dengan memfilter jenis dokumen conference dan journal, serta waktu
yang dipilih antara tahun 2013 sampai dengan 2018. Hasil yang didapatkan pada pencarian ini
adalah mendapatkan 7 (tujuh) makalah. Berikut ini uraian dari hasil pencarian dari makalah
tersebut :
1. Hanoun S., Khan B., Johnstone M., Nahavandi S., Creighton D.(2013)[5],
penelitiannya bertujuan untuk mengusulkan model perencanaan persediaan dan
penjadwalan sumber daya untuk meminimalkan penundaan dalam produksi dan usia
batubara di tempat penyimpanan (stockyard). penelitian ini untuk menangani
permasalahan pada penundaan aliran produksi batubara dari pabrik karena tidak
tersedianya stacker(alat yang digunakan untuk menata batubara yang datang melalui
konveyor menuju stockpile) saat bergerak di antara stockpile, dan umur keseluruhan
batubara di stockyard, dengan memformulasikan masalah Optimasi. Metode, atau
pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan algoritma heuristik yang
3
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dikembangkan. Hasil dari penelitian ini adalah Model yang di usulkan menunjukkan
kemampuan untuk mengotomatisasi proses perencanaan stockyard dan untuk
menjadwalkan operasi permesinan. Model dapat mengatasi kendala tata letak lokasi
stacker dan reclaimer, serta mampu memenuhi tujuan utama untuk pengolahan dan
perencanan stockyard dengan kemampuan untuk menghasilkan rencana produksi yang

o.
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lebih baik. Tabel 2.1 menunjukan hasil komputasi dari penelitian ini.

Tabel 2.1 results of computational study showing the total delay (in hours) and the
average age (in days) aganist the minimum obtained when randomizing the order of
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the campaigns[5]

2. Lamghari A., Dimitrakopoulos R., Ferland J.A.(2015)[6], Tujuan dari penelitiannya
yaitu untuk mengusulkan metode penjadwalan produksi tambang terbuka (MPSP)
mine production scheduling problem dalam menyelesaikan berbagai masalah optimasi
kombinatorial dengan cara membandingkan metode sebelumnya. penelitian ini adalah
untuk menangani masalah pada penjadwalan produksi perusahaan pertambangan yang
mengeksploitasi tambang terbuka. Karakteristik tambahan dari penjadwalan produksi
tambang terbuka, yang membuat masalah menjadi lebih sulit, adalah bahwa jumlah
4
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blok besar dalam urutan puluhan hingga ratusan ribu, sehingga menghasilkan masalah
optimisasi skala besar. Metode, teknik atau pendekatan yang digunakan adalah
berbasiskan hybrid method dengan linear programming dan variable neighborhood
descent serta CPLEX digunakan untuk mengevaluasi efisiensi metode solusi yang
diusulkan. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah metode SH-VND(sequential
heuristic - variable neighborhood descent) yang diusulkan menunjukkan lebih unggul
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dari solusi yang ada, yang memungkinkan waktu komputasi yang sangat singkat.
Kualitas rata-rata solusi yang dihasilkan secara keseluruhan lebih baik. Hasil dari
eksperimen komputasional ini menunjukkan efisiensi metode yang diusulkan dan

m

penelitian ini dengan metode yang lainnya.

.g

keunggulannya atas metode lain. Tabel 2.2. menunjukan hasil Gap perbandingan

Tabel 2.2 Comparing SH-VND, LR-MTS, and LR-MTS-VND on instances from
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MineLib[6]

3. Dónal O’Sullivan, Alexandra Newman(2015)[7], Penelitiannya bertujuan untuk
mengembangkan model pemrograman integer penjadwalan produksi tambang bawah
dengan meminimalkan biaya atau ukuran waktu produksi, dan untuk memaksimalkan
hasil dengan cara membandingkan heuristic procedure dan monolith procedure serta
menggunakan 9 set data . Penelitian ini untuk mengatasi permasalahan atau kendala
pada resource constraints dan precedence constraints. metode, teknik atau pendekatan
yang digunakan adalah dekomposisi heuristik berbasis optimasi. Hasil dari penelitian
ini adalah model yang dikembangkan dapat mengatasi masalah yang sulit diatasi,
menjadi solusi yang bisa didapatkan dengan komputasi dalam hitungan detik, atau
paling banyak hitungan jam berdasarkan masalah kasus pada data dari tambang
5
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Lisheen di dekat Thurles, Irlandia. Tabel 2.3 menunjukan perbandingan hasil
komputasi dari penelitian ini menggunakan CPLEX.
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Tabel 2.3 hasil komputasi dari penelitian ini[7]

4. Gilani S.-O., Sattarvand J.(2016)[8]. Tujuan dari penelitiannya yaitu untuk
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mengusulkan metodologi solusi yang efisien dalam penjadwalan produksi tambang
terbuka

untuk

memecahkan

masalah

perencanaan

yang

dihadapkan

pada

ketidakpastian struktur geologi dengan cara membandingan antara dua strategi yaitu
strategi dengan pendekatan berbasis probabilitas tunggal dan strategi berbasis
probabilitas ganda. Teknik , metode atau pendektan yang digunakan adalah
menggunakan algoritma optimasi stokastik berdasarkan pendekatan Ant Colony
Optimization (ACO). Hasil yang didapat pada penelitian ini yaitu Hasil menunjukkan
kemampuan pendekatan stokastik untuk membuat jadwal yang tunggal dapat
mengendalikan risiko penyimpangan dari target produksi serta mengurangi risiko
proyek secara keseluruhan dan juga meningkatkan nilai proyek. Perbandingan antara
dua strategi dan pendekatan tradisional menggambarkan bahwa strategi berbasis
probabilitas ganda menghasilkan hasil yang lebih baik, namun, pendekatan berbasis
probabilitas tunggal yang telah ditetapkan lebih praktis dalam situasi dengan tingkat
fleksibilitas yang tinggi. Gambar 2.1 menunjukan prosedur umum dari pendekatan Ant
Colony Optimization (ACO) berdasarkan perencanaan produksi di tambang terbuka.
6
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Gambar 2.1 Flow chart of the grade uncertainty integration in ACO pit optimizer[8].

m

5. Kumiawan D., Komarudin, Hidayatno A(2017)[9], tujuan dari penelitiannya yaitu
untuk merancang model optimasi rute motor grader dan jadwal pemeliharaan jalan

sd

tambang batubara. Permasalahan yang ada pada penelitian ini adalah keterlambatan
dalam pemeliharaan jalan pengangkutan batubara dan belum adanya pendekatan yang
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dapat digunakan secara khusus dalam penjadwalan pemeliharaan jalan. Teknik,
metode atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunkan
algoritma Bandit. Hasil dari penelitian ini adalah Model optimasi yang dirancang
dengan menggunakan algoritma Bandit dapat menghasilkan rute dan jadwal motor
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grader dengan meminimalkan keterlambatan dalam pemeliharaan jalan pengangkutan
batubara. Keterlambatan pemeliharaan rute motor grader dan jadwal yang dihasilkan
dengan algoritma bandit sekitar 50% -70% lebih baik daripada rute dan jadwal yang
dihasilkan secara acak. Tabel 2.4 menunjukan contoh solusi yang diperoleh dari model
optimasi yang dijalankan dengan 2 motor grader, 10.000 iterasi dan waktu komputasi
adalah 25 detik pada penelitian ini.
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Niemann-Delius

C.

(2018)[10],

penelitiannya

bertujuan

untuk
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Tabel 2.4 sample of optimization model solution[9]

mengeksplorasi kemampuan dan efisiensi dari berbagai varian algoritma Differential
Evolution ketika diterapkan pada masalah penjadwalan produksi jangka panjang dari
tambang terbuka. Penelitian ini untuk memecahkan masalah penjadwalan produksi
tambang terbuka dengan biaya komputasi rendah dengan atau tanpa kondisi yang
berubah-rubah. Teknik, metode atau pendekatan yang digunakan adalah menggunakan
algoritma PSO (Particle Swarm Optimization) untuk mencari ruang solusi dan
algoritma Differential Evolution (DE) yaitu teknik metaheuristik berbasis populasi,
dengan simulasi menggunakan CPLEX. Hasil dari penelitian ini adalah dari Tiga studi
kasus yang berbeda mengungkapkan kemampuan dan efisiensi algoritma DE dengan
menghasilkan solusi yang cukup bagus dari masalah yang ada dengan biaya komputasi
yang moderat. Hasil yang disajikan dalam makalah ini mengungkapkan bahwa
pendekatan berbasis algoritma DE yang diusulkan dapat menghasilkan solusi yang
cukup baik dalam jumlah waktu yang wajar ketika ukuran populasi, skema mutasi dan
kombinasi optimal dari faktor skala dan konstanta crossover dipilih dengan tepat.
8
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Tabel 2.5 menggambarkan Informasi umum tentang kumpulan data dan hasil simulasi
dan perkiraan pada penelitian ini.
Tabel 2.5 General information about the simulated and estimated data sets and
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optimization results (obtained through CPLEX)[10].

KESIMPULAN

sd

Kemampuan berbagai Algoritma dan metode yang di uraikan menjadikan suatu
kemajuan dalam mengembangkan berbagai solusi di penjadwalan produksi atau penjadwalan
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kegiatan lainnya khususnya di lingkungen industri pertambangan. Pada umumnya penelitianpenelitian yang telah di uraikan adalah untuk optimalisasi sistem penjadwalan
[5][6][7][8][9][10], adapun penggunakan perangkat lunak CPLEX yang banyak membantu
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dari analisis yang diperlukan pada permasahlan penjadwalan yang ada[6][7][10]. Algoritmaalgoritma yang diperkenalkan sangat membantu dalam mengatasi permasalahan yang ada di
industri pertambangan khususnya pada sistem penjadwalan yang mana diperlukan oleh
perusahaan dalam meningkatan kinerjanya untuk atau sesuai kebutuhan yang di ingingkan,
hal ini agar dapat membantu operasional peruhaan tidak tersendat atau mengalami kerugian
dalam nilai ekonominya.
Berbagai pendekatan yang telah diuraikan menjadikan suatu inisiatif dalam
perkembangan pemecahan masalah di insdutri pertamabangan yang mana ide atau gagasan
yang baru dapat dibuat sedemikan rupa. Hasil yang diharapkan dapat membantu kinerja
perusahaan untuk meningkatkan nilai kompetitifnya terhadap kecepatan perkembangan
teknologi. Kedepannya di harapkan pengembangan-pengembangan pendekatan yang
diperlukan agar lebih optimal untuk industri pertambangan khususnya pada sistem
penjadwalan yang memang membutuhkan perhatian lebih.
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