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ABSTRAK. Sistem produksi merupakan contoh dari sistem kejadian diskrit 

(SKD). Karakteristik dari masalah SKD adalah dinamika berjalan yaitu proses 

operasi produksi hanya dapat dimulai apabila proses sebelumnya telah selesai. 

Untuk meningkatkan kegiatan produksi maka dicari kinerja operasi yang sesuai 

agar mendapatkan penjadwalan yang baik. Untuk menentukan jadwal dari suatu 

sistem produksi diperlukan data lama waktu operasi yang menghasilkan 

persamaan nonlinier. Untuk menyelesaikan persamaan nonlinier ini dapat 

digunakan aljabar maks-plus. Aljabar maks-plus (𝑅
𝑚𝑎𝑘𝑠

) adalah himpunan 

ℝ𝑚𝑎𝑘𝑠 =  ℝ ∪ {𝜀} yang dilengkapi dengan operasi ⨁ dan ⨂ yang 

dinotasikan sebagai ℛ𝑚𝑎𝑥 = (ℝ𝑚𝑎𝑥, ⨁, ⨂ 𝜀 , ℯ) dengan ℰ = −∞ dan 𝑒 =
0. Sistem produksi pupuk di Yayasan Lembah Manah  menggunakan aljabar 

maks-plus. Dengan menerapkan model tersebut diperoleh periode sistem untuk 

memulai fase selanjutnya yaitu  (dalam satuan jam) dan waktu yang baik untuk 

memulai produksi pada masing-masing sitem produksi (dalam satuan jam) yaitu 

0, 60, 65, 66 234 dan 239. 

Kata kunci : penjadwalan, sistem produksi, aljabar maks-plus. 

1. PENDAHULUAN 

 Dunia industri di Indonesia saat ini berkembang pesat selaras dengan 

berkembangnya  sektor usaha. Sektor usaha yang banyak mengalami kemajuan  

adalah usaha pengelolahan sampah untuk dijadikan pupuk, mulai dari usaha kecil 

yang dimiliki perseorangan menggunakan cara konvensional atau sampai perusahaan 

besar yang menggunakan teknologi mesin sehingga mampu memproduksi dalam 

skala besar. Permintaan konsumen akan kebutuhan pupuk yang semakin banyak 

berakibat produsen dituntut untuk meningkatkan kinerja, kinerja dalam hal ini adalah 

meningkatkan proses produksi agar permintaan dapat terpenuhi. 

 Untuk mencapai tujuan tersebut produsen harus melakukan berbagai usaha 

untuk meningkatkan kinerja operasi, salah satunya adalah peningkatan kemampuan 

produksi barang atau jasa yang dapat memenuhi permintaan konsumen secara efektif 

dan efisien sehingga sebelum dilakukan proses produksi, perlu diadakan penyusunan 
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perencanaan, pengawasan, dan penjadwalan dengan baik agar proses produksi 

berjalan dengan tepat. 

 Proses produksi membentuk suatu sistem yang kompleks, sistem ini 

termasuk dalam Sistem Kejadian Diskrit (SKD). Sistem Kejadian Diskrit merupakan 

klasifikasi dari masalah suatu sistem buatan manusia dengan sumber daya dan 

pengguna yang terbatas untuk mencapai tujuan bersama (Subiono [11]). Kejadian 

pada SKD berkaitan dengan awal atau akhir dari suatu aktivitas, dimana kejadian 

tersebut terjadi dalam waktu diskrit. Karakteristik masalah SKD adalah dinamika 

berjalan yang berarti bahwa operasi dapat dimulai apabila proses sebelumnya telah 

diselesaikan. Pada umumnya permasalahan SKD berbentuk persamaan nonlinier 

sehingga tidak mudah untuk diselesaikan. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan 

permasalahan SKD digunakan aljabar maks-plus dengan mengubah persamaan 

nonlinier menjadi pesamaan linier.  

 Aljabar maks-plus adalah himpunan ℝ𝑚𝑎𝑥 dilengkapi dengan operasi 

maksimum (maks) yang dinotasikan ⊕ dan jumlah (plus) yang dinotasikan ⨂ 

(Heidergott [5]). Sedangkan aljabar konvensional adalah himpunan bilangan real ℝ 

dilengkapi dengan operasi hitung penjumlahan (+) dan pergandaan (×). Pada tahun 

1996, Schutter [9] meneliti tentang penerapan aljabar maks-plus pada sistem 

produksi sederhana yang dapat dikembangkan menjadi 5 tipe sistem produksi yaitu 

sistem produksi tipe serial, assembly, splitting, parallel, dan flexible dengan 

aktivitas barisan tertentu. 

 Terkait dengan penelitian ini akan dilakukan penerapan aljabar maks-plus 

pada proses produksi untuk tiap-tiap unit pemroses pada sistem produksi pengolahan 

sampah menjadi pupuk di Yayasan Kiat Lembah Manah Smart Education yang 

berada di Mayang RT 03 RW 04, Mayang, Gatak, Sukoharjo. Pupuk menjadi 

komoditas penting untuk memenuhi kebutuhan dibidang pertanian, maka industri 

seperti ini perlu diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan produksi dan 

mencari penjadwalan proses produksi yang efisien. Proses produksi pada pengolahan 

sampah menjadi pupuk di Yayasan Kiat Manah Smart Education setiap unit 

pemroses tidak ada unit penampung. Berdasarkan pengamatan, dapat diterapkan 

sistem produksi sederhana karena tidak ada unit penampung dalam proses produksi, 

seperti yang dijelaskan oleh Schutter [9] pada sistem produksi pengolahan sampah 
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menjadi pupuk di Yayasan Kiat Lembah Manah Smart Education. Selanjutnya akan 

digunakan aljabar maks-plus untuk mencari penjadwalan produksi secara efisien. 

2. ALJABAR MAKS-PLUS 

 Menurut Heidergott [5], aljabar maks-plus atau 𝑅𝑚𝑎𝑥 adalah himpunan 

ℝ𝑚𝑎𝑥 =  ℝ ∪ {𝜀} yang dilengkapi dengan operasi ⨁ dan ⨂ yang dinotasikan sebagai 

𝑅𝑚𝑎𝑥 = (ℝ𝑚𝑎𝑥, ⨁, ⨂, ℰ, ℯ) 

dengan ℰ = −∞ dan 𝑒 = 0. Operasi dasar dari aljabar maks-plus adalah maksimum 

yang dinotasikan ⨁ dan penjumlahan yang dinotasikan ⨂ sehingga  

𝑎⨁𝑏 = max (𝑎, 𝑏) dan 𝑎⨂𝑏 = 𝑎 + 𝑏 

untuk semua 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ𝑚𝑎𝑥. 

3. MATRIKS DALAM ALJABAR MAKS-PLUS 

 Himpunan matriks berukuran 𝑛 × 𝑚 untuk 𝑛, 𝑚 ∈ 𝑁∗ dalam ℝ𝑚𝑎𝑥 

dinotasikan sebagai ℝ𝑚𝑎𝑥
𝑛×𝑚

, 𝑁∗
 adalah himpunan bilangan asli dalam aljabar maks-

plus. Matriks 𝐴 ∈ ℝ𝑚𝑎𝑥
𝑛×𝑚 dapat ditulis 

𝐴 = (

𝑎11 𝑎12

𝑎21 𝑎22

… 𝑎1𝑚

… 𝑎2𝑚

⋮ ⋮
𝑎𝑛1 𝑎𝑛2

⋮ ⋮
… 𝑎𝑛𝑚

). 

 Untuk matriks 𝐴, 𝐵 ∈  ℝ𝑚𝑎𝑥
𝑛×𝑚, penjumlahan matriks 𝐴 ⊕ 𝐵 didefinisikan 

sebagai 

[𝐴⨁𝐵]𝑖,𝑗 =  𝑎𝑖𝑗⨁𝑏𝑖𝑗 = max(𝑎𝑖𝑗, 𝑏𝑖𝑗). 

  Untuk matriks 𝐴 ∈ ℝ𝑚𝑎𝑥
𝑛×𝑝

 dan 𝐵 ∈ ℝ𝑚𝑎𝑥
𝑝×𝑚

, perkalian matriks 𝐴⨂𝐵 

didefinisikan sebagai 

[𝐴⨂𝐵]𝑖𝑗 =⊕𝑘=1
𝑝  𝑎𝑖𝑘 ⊗ 𝑏𝑘𝑗 = max

𝑘∈{1,2,…,𝑝}
(𝑎𝑖𝑘 + 𝑏𝑘𝑗) 

  Untuk matriks 𝐴 ∈  ℝ𝑚𝑎𝑥
𝑛×𝑚 dan skalar 𝛼 ∈ ℝ𝑚𝑎𝑥, perkalian skalar dengan 

matriks 𝛼⨂𝐴 didefinisikan sebagai 

[𝛼 × 𝐴]𝑖𝑗 = 𝛼⨂𝑎𝑖𝑗. 
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4. NILAI EIGEN DAN VEKTOR EIGEN 

 Subiono[11] juga menjelaskan suatu algoritme untuk menentukan nilai eigen 

dan vektor eigen dari matriks 𝐴 ∈ ℝ𝑚𝑎𝑥
𝑛×𝑛  dilakukan secara berulang dari bentuk 

persamaan linear  

𝑥(𝑘 + 1) = 𝐴⨂𝑥(𝑘), 𝑘 = 0,1,2, …. (4.1) 

 

1. Mulai dari sembarang nilai awal 𝑥(0) ≠ (𝜀, 𝜀, … , 𝜀)𝑇, 

2. Iterasi persamaan (4.1) hingga terdapat bilangan bulat 𝑝 dan 𝑞 dengan 

𝑝 > 𝑞 ≥ 0 serta bilangan real 𝑐 sehingga terjadi suatu perilaku periodik 

atau memenuhi 𝑥(𝑝) = 𝑐 ⊗ 𝑥(𝑞), 

3. Hitung nilai eigen ⋋=
𝑐

𝑝−𝑞
, 

4. Hitung vektor eigen 

𝑣 =⊕𝑖=1
𝑝−𝑞  (⋋⨂(𝑝−𝑞−𝑖) ⨂𝑥(𝑞 + 𝑖 − 1) 

5. METODE PENELITIAN 

 Dalam penelitian ini diterapkan aljabar maks-plus pada penentuan jadwal 

sistem produksi pupu di Yayasan Kiat Lembah Manah Smart Education. Langkah-

langkah dalam penelitian ini adalah  melakukan pengamatan serta pengambilan data 

yang berupa alur dan waktu pemrosesan tiap-tiap mesin produksi pupuk. Kemudian 

menyusun bagan sistem produksi pupuk, setelah itu menyusun persamaan sistem 

produksi pupuk dalam bentuk 𝑥(𝑘 + 1) = 𝐴 ⊗ 𝑥(𝑘) ⊕ 𝐵 ⊗ 𝑢(𝑘 + 1) dan 𝑦(𝑘) =

𝐶 ⊗ 𝑥(𝑘). Lalu menentukan matriks �̅�, dengan �̅� = 𝐴 ⊕ 𝐵⨂𝐶. Berikutnya 

menentukan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks �̅�. Langkah yang terakhir 

adalah menyusun jadwal sistem produksi pupuk dengan nilai eigen digunakan untuk 

menentukan periode waktu sistem produksi agar berjalan secara periodik, sedangkan 

waktu awal yang baik untuk mengawali sistem dapat diketahui dengan menentukan 

vektor eigen. 
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6. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Sistem pengelolahan sampah di Kiat Lembah Manah Smart Education  

terdiri dari 6 mesin pemroses yang disusun seperti pada Gambar 1. Misalkan unit-

unit pemroses dinotasikan 𝑃1, 𝑃2, 𝑃3, … , 𝑃6. Waktu proses yang dibutuhkan untuk 

setiap unit pemroses dinotasikan 𝑑1, 𝑑2, 𝑑3, 𝑑4, 𝑑5, dan 𝑑6 masing-masing adalah 48, 

4, 1, 168, 5, dan 24 dalam satuan jam. Didefinisikan sistem produksi pengelolahan 

sampah sebagai berikut. 

1. 𝑢(𝑘 + 1) adalah waktu saat beras ketan dan bahan baku lainnya dipersiapkan. 

2. 𝑥𝑖(𝑘) adalah waktu saat pemroses ke−𝑖 mulai bekerja untuk proses ke-𝑘, 

3. 𝑦(𝑘) adalah waktu saat produk meninggalkan sistem untuk proses ke-𝑘, 

untuk semua 𝑖 = 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 𝑘 ∈ 𝑁∗. 

. Selanjutnya, waktu saat 𝑃1, 𝑃2, 𝑃3, … , 𝑃6 mulai bekerja untuk proses ke 

(𝑘 + 1) sebagai berikut. Ditentukan waktu saat 𝑃1 mulai bekerja untuk proses ke-

(𝑘 + 1). Jika bahan baku sampah organik sudah masuk ke sistem untuk proses ke-

(𝑘 + 1), maka bahan baku sampah organik ini sebagai input 𝑃1 pada waktu 𝑢1(𝑘 +

1). Akan tetapi 𝑃1 hanya dapat mulai bekerja untuk proses pemasukan bahan apabila 

𝑃1 telah menyelesaikan proses sebelumnya, yaitu proses ke-𝑘. Karena waktu proses 

yang dibutuhkan untuk 𝑃1 adalah 48 satuan dalam jam sehingga waktu proses 𝑃1 

akan selesai pada saat 𝑥1(𝑘) + 48 
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Gambar 1. Sistem produksi pupuk 

  Waktu saat 𝑃2, 𝑃3, … 𝑃6 mulai bekerja untuke proses ke-(𝑘 + 1) serta 

waktu saat produk meninggalkan sistem untuk proses ke-𝑘 mempunyai langkah 

sama pada 𝑃1.  

 Dari sistem persamaan tersebut diperoleh bentuk persamaan umum sistem 

produksi pupuk yang dinyatakan sebagai 

x(k + 1) = A⨂x(k) ⊕ B⨂u(k + 1) 

yk = C⨂x(k) 

 Diasumsikan jika waktu saat bahan utama masuk ke sistem sama dengan 

waktu saat produk meninggalkan sistem atau dapat dituliskan sebagai berikut 

u(k + 1) = y(k), maka persamaan dapat dinyatakan sebagai x(k + 1) = A̅⨂x(k), 

dengan A̅ = A⨁B⨂C.  

 Berikutnya ditentukan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A̅ dengan 

menggunakan scilab 5.4.1. Diperoleh p = 2, q = 1, c = 263. Jadi nilai eigen dari 

matriks A̅ dinyatakan sebagai 

λ =
c

p − q
=

263

2 − 1
= 263 

dan vektor eigen dari matriks A̅ dinyatakan sebagai 

v = (48  108  113  114  282  287) 

 Dengan memilih α = −48, diperoleh vektor eigen v′ =

(0  60  65  66  234  239), unit pemroses P1, P2, P3, P4, … , P6 masing-masing bekerja 

𝑥5(𝑘) 

𝑑6 = 24 

𝑑5 = 5 

𝑥6(𝑘) 

𝑃5 

𝑃6 

𝑦(𝑘) 
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untuk proses pertama pada jam ke-0, 60, 54, 66 , 234, dan 239  satuan dalam jam. 

Untuk proses selanjutnya, yakni k = 2,3, … … setiap unit pemroses bekerja secara 

periodik dengan periodenya adalah 263 satuan dalam jam. 

5.1 Jadwal Sistem Produksi Pupuk. Berikut ini diberikan jadwal untuk sistem 

produksi pupuk di Yayasan Kiat Lembah Manah Smart Education. Jadwal sistem 

produksi agar berjalan secara periodik, ditentukan periode dan waktu awal yang baik 

untuk mengawali sistem, yaitu dengan menentukan nilai eigen dan vektor eigen. 

Dari sistem produksi pupuk diperoleh nilai eigen dan vektor eigen sebagai berikut. 

λ = 263 dan v′ = (0  60  65  66  234  239)T 

 Tabel 1. dibawah ini menunjukkan keadaan saat waktu awal yang terbaik 

untuk memulai masing-masing proses P1, P2, P3, hingga P6 aktif bekerja. 

 Setelah diterapkan jadwal periodik sistem produksi seperti ditunjukkan 

jadwal produksi pada Tabel 1, sistem produksi pupuk di Yayasan Kiat Lembah 

Manah Smart Education menjadi lebih efektif dan diperoleh waktu awal yang baik 

untuk mengawali sistem produksi sehingga produksi berjalan secara teratur atau 

periodik serta memenuhi batas waktu yang ditetapkan. 

Fase ke- (dalam satuan jam) 

Proses 1 2 3 4 

𝑝1 O 263 526 789 

𝑝2 60 323 586 849 

𝑝3 65 328 591 854 

𝑝4 66 329 592 855 

𝑝5 234 497 760 1023 

𝑝6 239 502 765 1028 
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 Tabel 1. Jadwal produksi saat waktu awal sistem aktif 

7. KESIMPULAN 

 Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, telah terusun jadwal 

periodik sistem produksi pupuk di Kiat Lembah Manah Smart Education seperti 

yang ditunjukan pada Tabel 4.1. Waktu mulai mesin bekerja pada unit pemoreses 

𝑝1, 𝑝2, 𝑝3, 𝑝4, 𝑝5, 𝑝6 pada fase ke-1 yaitu pada jam ke 0, 60, 65, 66, 234, 239. Untuk 

fase selanjutnya dapat dimulai dengan periode 263. Jadwal sistem produksi pupuk di 

Kiat Lembah Manah Smart Education tersebut diperoleh berdasarkan persamaan 

𝑥(𝑘 + 1) = �̅�⨂𝑥(𝑘). 
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