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2. Pendahuluan 

Penghematan adalah suatu hal mutlak bagi setiap perusahaan. Dengan 

penghematan, perusahaan dapat memperbesar keuntungan demi kesejahteraan setiap 

stockholder-nya. Di lain pihak, dengan harga yang kompetitif, perusahaan dapat terus 

bertahan di pasar dan tidak tergerus oleh competitor. 

Salah satu komponen biaya dalam manufakturisasi sebuah produk adalah 

biaya perpindahan material (material movement cost). Biaya perpindahan material 

dengan sendirinya adalah biaya yang tak menambah nilai (nonvalue-added cost) 

karena tidak merubah karakteristik produk. Biaya ini dapat berhubungan dengan 

kualitas jika dikaitkan dengan ketepatan waktu pelayanan dan keterjagaan kualitas 

suatu produk. 

Diantara strategi yang bisa diajukan untuk mengurangi biaya perpindahan 

material adalah pengaturan tata letak mesin di dalam sebuah pabrik. Tata letak diatur 

sedemikian rupa sehingga mesin-mesin yang memiliki keterkaitan yang tinggi 

diletakkan berdekatan. Selain itu, pengaturan tata letak dapat menambah nilai tambah 

sebagai berikut: memaksimalkan utilisasi ruang dan tempat, mengoptimalkan tingkat 

fleksibilitas fasilitas, serta meningkatkan keamanan dan kepuasan pegawai (Muther, 

1955; Tompkins et al., 2003). 

Optimasi tata letak mesin adalah salah satu permasalahan di bidang teknik 

industry yang telah lama diteliti oleh para peneliti. Para peneliti mengajukan berbagai 

metode, mulai dari metode eksak, algorithma heuristik, sampai algoritma 

metaheuristik. Metode eksak memiliki keterbatasan dalam hal jumlah mesin yang 

dapat diselesaikan, sedangkan algoritma heuristik menghasilkan solusi yang kurang 

memuaskan. Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang besar, para peneliti 

mengajukan algoritma metaheuristik. Jenis metode ini dapat menghasilkan hasil yang 

bagus dengan waktu komputasi yang dapat diterima. 

Salah satu algoritma metaheuristik yang dapat digunakan adalah algoritma 

Simulated Annealing (Simulated Annealing, SA). Algoritma ini mengadopsi proses 

annealing pada logam yang mengharuskan perubahan secara perlahan untuk 

mendapatkan karakteristik (paduan) logam yang baik. Pada SA, algoritma 

membolehkan menerima solusi yang tidak lebih baik dengan probabiltias tertentu. 

Probabilitas ini akan menurun seiring berjalannya iterasi. 
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Berdasarkan pertimbangan diatas, algoritma Simulated Annealing 

diaplikasikan untuk menyelesaikan permasalah tata letak mesin. Bagian selanjutnya 

akan menjelaskan teori dasar dari permasalahan tata letak mesin (MLP) dan algoritma 

Simulated Annealing (SA). Kemudian Bagian 3 akan menjelaskan lebih jauh tentang 

penerapan algoritma Simulated Annealing untuk menyelesaikan permasalahan 

tersebut.  

2.1 Teori Dasar Machine Layout Problem (MLP) 

Machine Layout Problem (MLP) atau permasalahan tata letak mesin 

merupakan bagian dari Facility Layout Problem (FLP). Machine Layout Problem 

merupakan permasalahan menentukan pengaturan fisik (mesin) dari sebuah sistem 

produksi. Sistem produksi tidak hanya mengacu pada sistem produksi manufaktur, 

tetapi juga bisa diaplikasikan pada sistem jasa dan lainnya. 

Menurut Muther (1955), tujuan dari FLP ini antara lain (Tompkins, 1996): 

 Mengurangi jarak pemindahan material. 

 Memiliki aliran material yang seimbang untuk mengurangi bottleneck dalam 

produksi. 

 Menggunakan ruang secara efektif. 

 Meningkatkan kepuasan dan keamanan pekerja. 

 Memperoleh fleksibilitas sehingga dapat dengan mudah diatur ulang untuk 

perubahan kondisi. 

FLP berdasarkan jenis permasalahannya dapat dibagi menjadi tiga bagian 

yaitu, Quadratic Assignment Problem (QAP), Unequal Area Facility Layout 

Problems (UA-FLP), dan Machine Layout Problem (MLP). Perbandingan ketiganya 

dapat dilihat dalam Tabel . 
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Tabel 1. Jenis-jenis FLP 

No Permasalahan 
Ukuran 

Departemen 

Kandidat 

Lokasi 

Area 

Fasilitas 

1 QAP 

Ukuran sama, 

dimensi tetap 

atau diabaikan 

Lokasi 

tetap 

Tetap atau 

diabaikan 

2 UA-FLP 

Ukuran berbeda, 

variabel 

keputusan 

Variabel 

keputusan 

Total area 

departemen 

3 MLP 
Ukuran berbeda, 

dimensi tetap 

Variabel 

keputusan 

Total area 

departemen 

atau 

dimensi 

bebas 

 

2.1.1 Metode Bottom-Up Slicing Tree 

Pada tahun 1992, metode slicing tree pertama kali digunakan oleh Tam untuk 

menyelesaikan permasalahan Unequal Area Facility Layout Problem (UAFLP) yang 

berbentuk persegi. Menurut Tam metode representasi slicing tree sangat berguna 

untuk mengerjakan permasalahan tata letak fasilitas (Tam, 1991; Tam and Li, 1992). 

Slicing tree merupakan sebuah konsep representasi pemotongan dari percabangan 

sebuah pohon yang berbentuk seperti segitiga dengan bagian bawah yang besar dan 

semakin ke atas semakin mengerucut. Umumnya, slicing tree dibaca dan dibangun 

dari atas ke bawah. Namun, pada penelitian kali ini slicing tree akan dibaca dan 

dibangun dari bawah ke atas sehingga namanya akan berubah menjadi bottom-up 

slicing tree. 

 Bottom-up slicing tree memiliki tiga buah komponen untuk membentuk 

representasi sebuah slicing tree. Komponen ini harus dikerjakan secara berurutan 

mulai dari komponen pertama, komponen kedua sampai dengan komponen ketiga, 

berikut ini adalah komponen yang terdapat dalam bottom-up slicing tree: 

1. Urutan mesin atau machine sequence 

Urutan ini berfungsi untuk mengurutkan mesin mana yang lebih diambil 

terlebih dahulu untuk dimasukkan ke dalam area fasilitas. Urutan mesin ini 

umumnya dipilih secara acak atau random sesuai dengan jumlah mesin yang 

ingin dipergunakan. Urutan mesin akan sejumlah dengan n mesin.  



 

 

6 

 

2. Urutan pemotongan atau slicing sequence 

Urutan ini berfungsi untuk memasangkan dua mesin untuk disatukan sehingga 

terdapat beberapa pasangan mesin yang disatukan sesuai dengan urutan 

pemotongan mesin. Urutan pemotongan ini umumnya dipilih secara acak atau 

random dan dipasangkan dengan sepasang mesin pada machine sequence. 

Urutan pemotongan akan sejumlah dengan n-1. 

3. Tipe orientasi atau orientation type  

Orientation type berfungsi untuk menentukan posisi hubungan antar mesin. 

Tipe orientasi ini akan dipasangkan ke setiap slicing sequence sehingga 

jumlah tipe orientasi akan sama dengan jumlah slicing sequence yaitu n-1. 

Orientation type memiliki nilai binary yaitu 0 dan 1. Nilai 0 artinya kedua 

mesin memiliki cara pemotongan bersifat horizontal. Sedangkan nilai 1 

artinya kedua mesin memiliki cara pemotongan bersifat vertical. Umumnya 

tipe orientasi ini dipilih secara acak atau random. 

Bottom-up slicing tree merupakan suatu representasi penggambaran untuk 

menyelesaikan permasalahan tata letak fasilitas. Pada kasus ini, pencarian posisi tata 

letak mesin yang ada akan menggunakan bottom-up slicing tree sebagai bentuk dasar 

pencarian solusi. Pada awalnya ditentukan sejumlah n mesin untuk diletakkan ke 

dalam area fasilitas yang dimensinya diabaikan. Selanjutnya, mesin tersebut diurutkan 

secara acak atau random. Urutan mesin ini disebut dengan machine sequence. Setiap 

dua mesin bersebelahan dalam machine sequence akan dihubungkan dan memiliki 

suatu urutan pemotongan. Urutan pemotongan ini disebut dengan slicing sequence. 

Urutan slicing sequence jumlahnya sebesar n-1. Selanjutnya, slicing sequence ini akan 

memiliki tipe orientasi yang menghubungkan kedua mesin. Tipe orientasi atau 

orientation type memiliki nilai 0 untuk hubungan secara horizontal dan 1 untuk 

hubungan secara vertical. Jumlah orientation type akan sama dengan slicing sequence 

yaitu n-1. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Machine 

Sequence

Slicing 

Sequence

Orientation 

Type

2 1 4 3

1 2 3

1 1 1

 

 

1 2 3
 

Vertical Vertical Vertical  

Gambar 1. Representasi solusi bottom-up slicing tree 

Setelah mendapatkan solusi representasi solusi bottom-up slicing tree, langkah 

berikutnya adalah mengubah representasi tersebut menjadi bentuk bottom-up slicing 

tree form. Bottom-up slicing tree form adalah suatu bentuk representasi solusi yang 

menyerupai pohon keputusan dimana setiap percabangan memiliki sebuah keputusan 

mengenai tipe orientasi pemotongan antar kedua mesin atau kelompok mesin pada 

percabangan lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2. 

4 3
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2 V
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Gambar 2. Bentuk dari bottom-up slicing tree form 

 

Setelah membuat bottom-up slicing tree form maka langkah berikutnya adalah 

mendapatkan bentuk tata letak mesin pada area tata letak fasilitas yang disebut dengan 

solusi tata letak atau layout solution. Mesin yang ada di sebelah kiri bagian bottom-up 

slicing tree form akan berada pada posisi bawah atau kiri. Sedangkan mesin yang ada 

di sebelah kanan bagian bottom-up slicing tree form akan berada pada posisi atas atau 
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kanan (Komarudin & Wong, 2010). Untuk membuat layout solution mesin 

dihubungkan secara centroid. Hasil dari penghubungan mesin ini adalah penyatuan 

dimensi kedua mesin menjadi satu kesatuan dengan cara mengambil nilai maksimal 

dari dimensi kedua mesin tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.  
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Gambar 3. Layout solution untuk hubungan mesin centroid 

 

2.2 Teori Dasar Algoritma Simulated Annealing (SA) 

Algoritma Simulated Annealing (SA) diperkenalkan oleh Metropolis pada 

tahun 1953. Selanjutnya, SA diaplikasikan dalam masalah optimasi pertama kali oleh 

Kirkpatrick et al. (1983). Algoritma ini beranalogi dengan proses annealing 

(pendinginan) yang diterapkan dalam pembuatan material glassy (terdiri dari butir 

kristal). Proses annealing dapat didefinisikan sebagai penurunan temperatur secara 

teratur atau konstan pada benda padat yang sebelumnya sudah dipanaskan sampai 

keadaan dimana benda tersebut mencapai ground state/ freezing point, atau dengan 

kata lain benda mencapai titik bekunya. Suhu dikurangi secara kontinu dan hati-hati 

sehingga pada setiap tingkatan suhu tercapai keseimbangan termal. Jika penurunan 

suhu tidak dilakukan secara teratur, benda padat tersebut akan memiliki kecacatan 

struktur karena terbentuknya struktur lokal saja yang optimal. Proses yang hanya 

menghasilkan struktur lokal yang optimal  disebut dengan rapid quenching. Pada 

dasarnya pencarian solusi dengan simulated annealing  merupakan sebuah konsep hill 

climbing dimana solusi akan terus berubah sepanjang waktu sampai dengan suhu 
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akhir tercapai. Jika dianalogikan, perbandingan antara algoritma SA dan proses 

mekanik annealing ditunjukkan oleh Tabel 1. 

Tabel 1. Analogi Sistem Fisis dengan Proses Optimasi SA 

Sistem Fisis Optimasi 

State Solusi Feasible 

Energy Biaya 

Ground State Solusi Optimal 

Rapid Quenching Pencarian Lokal 

Careful Annealing Simulated Annealing 

 

Simulated Annealing (SA) menggunakan konsep neighbourhood search atau 

local search pada setiap iterasi SA untuk melakukan pencarian tata letak yang optimal 

dengan biaya material handling terendah. Jika biaya material handling hasil pencarian 

lebih baik daripada biaya material handling tata letak mesin semula, maka move yang 

terjadi akan dicatat untuk memperbaiki fungsi tujuan sebelumnya. Semua move yang 

memperbaiki fungsi tujuan akan diambil dan disimpan, sedangkan move yang lebih 

buruk dapat diambil tergantung probabilitas tertentu. Gambaran proses algoritma SA 

ini ditunjukkan oleh Gambar 5. 
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Gambar 5. Proses iterasi algoritma SA 
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Secara umum langkah-langkah dalam algoritma Simulated Annealing (SA) 

dapat dinyatakan sebagai berikut: 

1. Langkah pertama: Initialize 

Solusi pertama kali yang dihasilkan merupakan urutan penempatan mesin 

berdasarkan representasi bottom-up slicing tree. Keadaan ini dimulai pada 

suhu awal yang tinggi. Pada tahap ini akan dihasilkan urutan mesin (machine 

sequence), urutan pemotongan (slicing sequence) dan tipe orientasi 

(orientation type). 

2. Langkah kedua: Move 

Move atau pergerakan dilakukan pada urutan penempatan mesin (machine 

sequence), urutan pemotongan (slicing sequence) dan tipe orientasi 

(orientation type). Beberapa pergerakan yang dilakukan adalah dengan 

mengaplikasikan local search berupa solusi swap, insert, 2-Opt dan change. 

Perubahan ini selanjutnya akan mengubah nilai fungsi tujuan.  

3. Langkah ketiga: Calculate score 

Perhitungan nilai fungsi tujuan dilakukan berdasarkan urutan mesin, urutan 

pemotongan dan tipe orientasi terbaru yang dihasilkan dari pergerakan 

sebelumnya.  

4. Langkah keempat: Choose 

Perubahan nilai fungsi tujuan akan menentukan apakah solusi urutan 

penempatan mesin, urutan pemotongan, tipe orientasi dan koordinat mesin itu 

akan dipilih sebagai solusi yang paling optimal. Proses ini akan terus di-

perbaharui seiring dengan penurunan suhu dan adanya kemungkinan solusi 

baru yang ditemukan dengan nilai fungsi tujuan yang lebih optimal. 

Probabilitas diterimanya sebuah solusi bergantung pada suhu saat itu dan 

kualitas solusi yang dimiliki. 

5. Langkah kelima: Update and repeat 

Pencatatan solusi baru yang lebih baik akan sinergis dengan penurunan tingkat 

suhu dilakukan. Selanjutnya, pergerakan urutan penempatan mesin, urutan 

pemotongan dan tipe orientasi akan kembali dilakukan (langkah kedua). 

Proses ini berlangsung sampai tingkat suhu mencapai suhu akhir (freezing 

point) yang telah ditentukan. 
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3. Konsep Algoritma Simulated Annealing untuk Menyelesaikan 

Permasalahan Tata Letak Mesin 

Bagian ini akan menjelaskan penerapan algoritma Simulated Annealing untuk 

menyelesaikan permasalahan Tata Letak Mesin, yakni lebih spesifik MLP.  

3.1 Tujuan Instruksional Umum 

Algoritma ini bertujuan untuk membantu para pengambil keputusan dalam 

menyelesaikan Tata Letak Mesin secara efisien. Selain itu, algoritma ini dapat 

digunakan oleh para peneliti maupun mahasiswa sebagai salah satu perbandingan 

metode penyelesaian MLP.  

3.2 Target Pengguna 

Target pengguna adalah para praktisi yang bergelut di bidang manajemen 

pabrik maupun manajemen rantai pasok. Selain itu, algoritma ini juga dapat 

digunakan untuk merancang fasilitas secara umum yang memiliki nilai keterkaitan 

antara mesin-mesin-nya sehingga algoritma ini dapat digunakan oleh perancang 

gedung maupun ruangan. Algoritma ini juga bisa dijadikan objek pembanding bagi 

peneliti yang berlatar belakang bidang ilmu Teknik Industri, Manajemen Operasi, dan 

atau yang sejenisnya. 

3.3 Detail Algoritma Simulated Annealing untuk Permasalahan Tata Letak 

Mesin 

Algoritma Simulated Annealing ini diterapkan dengan bahasa pemrograman 

Matlab. Algoritma ini menggunakan berbagai fasilitas operasi matriks yang 

disediakan matlab. Problem MLP baru dapat dimodelkan dengan mudah dan dapat 

langsung di-run di tiap sistem computer (Windows, Mac, Linux) yang memiliki 

program matlab terinstal. 

Pustaka algoritma SA ini memiliki bagian sebagai berikut: 

1. File SA_ST_MLP.m, adalah file utama yang menerapkan algoritma SA untuk 

menyelesaikan MLP 

2. File CalculateObjectiveFunction.m, adalah sebuah file berisi fungsi untuk 

menghitung biaya total perpindahan material dari sebuah solusi MLP 
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3. File GenerateMatrixDistanceMachine.m, adalah file berisi fungsi untuk 

menghasilkan matriks jarak tiap pasangan mesin dari sebuah solusi MLP 

4. File CalculateRectilinearDistance.m, adalah file berisi fungsi untuk menghitung 

jarak rectiliner antara dua mesin 

5. File GenerateMachineCoordinate.m, adalah file yang berisi fungsi untuk 

menghasilkan koordinat mesin-mesin dari sebuah solusi MLP 

6. File Perform2Opt.m, adalah file untuk melakukan pencarian lokal 2-opt. 

7. File PerformChange.m adalah file untuk melakukan pencarian lokal 1-change 

8. File PerformInsert.m adalah file untuk melakukan pencarian lokal 1-insert 

9. File PerformSwap.m adalah file untuk melakukan pencarian lokal 1-swap 

10. File Problem_DUN62.m adalah file contoh problem MLP dengan jumlah mesin 

62 buah 

 

3.3.1 Skema Umum Algoritma 

Skema umum algoritma SA untuk menyelesaikan MLP ditunjukkan oleh 

Gambar 1. Algoritma dimulai dengan penetapan parameter-parameter SA, terminasi 

SA dan input data. Setelah itu, sebuah solusi awal dibangkitkan secara random. Solusi 

awal ini dicatat sebagai solusi terbaik dan solusi sekarang. Setelah itu, tahap iterasi 

local search dimulai dengan pembangkitan sejumlah solusi tetangga. Solusi tetangga 

diterima sebagai solusi sekarang apabila solusi tersebut lebih baik dari solusi terbaik, 

atau solusi tersebut memenuhi kriteria probabilistik. Kemudian, solusi tetangga yang 

diterima akan menggantikan solusi terbaik apabila solusi tersebut lebih baik dari 

solusi terbaik saat ini. Setelah itu, kondisi terminasi diuji untuk menentukan apakah 

iterasi local search akan dibuat kembali atau iterasi SA dihentikan. 

 



 

 

13 

 

 

Gambar 6. Skema umum algoritma SA untuk menyelesaikan MLP 

 

3.3.2 Input Data 
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Data-data yang dibutuhkan dalam optimasi tata letak mesin ini adalah jumlah 

mesin, ukuran mesin (panjang dan lebar) dan matriks pergerakan material. Contoh 

bentuk input data dapat dilihat di file Problem_DUN62.m. Jumlah mesin dinyatakan 

dalam variable tunggal, yakni NumberOfMachine. Sedangkan ukuran panjang dan 

lebar mesin dinyatakan masing-masing dalam matriks kolom MachineSizeLength dan 

MachineSizeWidth. Selain itu, material flow dinyatakan dengan matriks persegi 

MatrixMaterialFlow sesuai dengan jumlah mesin.  

3.3.3 Langkah Penggunaan 

Untuk menggunakan pustaka SA ini cukup mudah. Pengguna harus sudah 

memiliki program Matlab yang terinstall dengan baik. Selain itu, pengguna 

diharapkan mengumpulkan file-file matlab ini dalam satu buah folder yang sama. 

Kemudian, pengguna harus memindahkan current folder menjadi folder dengan file-

file matlab tersebut ditempatkan. Setelah itu, pengguna langsung dapat mengeksekusi 

algoritma ini di terminal matlab dengan mengetikkan SA_ST_MLP kemudian 

menekan tombol enter. 

Jika pengguna ingin mengoptimasikan permasalahan MLP yang lain, 

pengguna diharapkan membuat file data tersebut sebagaimana disebutkan pada bagian 

3.3.2. Setelah itu, file tersebut disimpan di folder yang sama dengan folder tempat 

pustaka SA berada. Kemudian file SA_ST_MLP.m perlu di-update agar 

menggunakan file problem yang baru. Hal ini dapat dilakukan dengan mengganti 

baris dari kode SA_ST_MLP.m dengan nama file yang baru (tanpa ekstensi file m). 

Setelah file SA_ST_MLP.m disimpan, program optimasi langsung bisa dijalankan 

seperti sebelumnya. 

Jika algoritma SA ini selesai dijalankan, maka ia akan memberikan beberapa 

output sebagai berikut: 

1. Urutan Machine Sequence Terbaik, menunjukkan urutan mesin terbaik yang 

pernah didapatkan algoritma SA 

2. Urutan Slicing Sequence Terbaik, menunjukkan urutan slicing terbaik yang 

pernah didapatkan algoritma SA 

3. Urutan Orientation Type Terbaik, menunjukkan urutan tipe orientasi terbaik 

yang pernah didapatkan algoritma SA 
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4. X_Coordinate_Terbaik, menunjukkan lokasi koordinat sumbu-x mesin dari 

solusi terbaik yang pernah didapatkan algoritma SA 

5. Y_Coordinate_Terbaik, menunjukkan lokasi koordinat sumbu-y mesin dari 

solusi terbaik yang pernah didapatkan algoritma SA 

6. Machine Size Length, menunjukkan data panjang mesin 

7. Machine Size Width, menunjukkan data lebar mesin 

8. ObjectiveFunctionTerbaik, menunjukkan nilai fungsi objektif terbaik yang 

pernah didapatkan algoritma SA 

Dengan data-data X_Coordinate_Terbaik, X_Coordinate_Terbaik, Machine 

Size Length, Machine Size Width, kita dapat mendapatkan gambar layout solusi MLP 

dengan memindahkannya ke template excel (terlampir). 

  

3.3.4 Kode Sumber (Terlampir) 

Kode sumber (source code) dilampirkan dalam bentuk pdf. Algoritma SA ini 

memiliki 10 file seperti telah disebutkan pada bagian awal 3.3. 

4. Penutup 

Pustaka optimasi menggunakan Simulated Annealing diharapkan dapat 

digunakan untuk menyelesaikan persoalan Tata Letak Mesin yang cukup rumit. Selain 

itu, pustaka ini dapat dikembangkan dengan berbagai macam representasi maupun 

batasan untuk memperluas penggunaannya. Algoritma ini diimplementasikan pada 

matlab yang dapat dijalankan di sistem operasi Microsoft, Mac maupun Linux selama 

aplikasi Matlab terisntal. Sebagai tambahan, algoritma ini diharapkan dijadikan 

sebagai salah satu pembanding bagi metode-metode lainnya yang dapat digunakan 

untuk menyelesaikan persoalan ini. 
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