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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Aspek manajemen untuk menyediakan pelayanan terbaik untuk customer di 

perusahaan semakin diperhitungkan. Perusahaan ingin mengoptimalkan kinerja dan 

efisiensi sumber daya manusia, hal ini membuat perusahaan di tuntut untuk melakukan 

perbaikan terhadap sistem yang ada secara berkesinambungan agar tujuan efisiensi dan 

kinerja perusahaan dapat tercapai. Salah satu aspek yang perlu di optimalkan untuk 

meningkatkan efisiensi sumber daya manusia yaitu penjadwalan waktu. Penjadwalan 

didefinisikan sebagai rencana pengaturan urutan kerja serta pengalokasian sumber, 

baik waktu maupun fasilitas untuk setiap operasi yang harus dikerjakan [1]. Pada 

dasarnya jadwal tersebut dibutuhkan agar tidak terjadi bentrok. Di dalam perusahaan 

jadwal terbaik mampu memberikan hasil kinerja yang efisien.  

Manajemen pembagian waktu terhadap suatu kegiatan merupakan hal penting 

untuk dilakukan agar kegiatan tersebut dapat berjalan lancar. Pembagian waktu harus 

berjalan sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh perusahaan. Manajemen waktu 

penjadwalan shift kerja yang kompleks masih menjadi masalah yang rumit jika 

diselesaikan menggunakan metode konvensional. Terjadinya suatu kesalahan 

disebabkan aturan dalam jadwal karyawan yang terlalu banyak, seperti karyawan tidak 

boleh mempunyai shift yang sama, harus mempunyai jam istirahat yang cukup, harus 

mempunyai hari libur serta jam kerja yang sepadan. 

Togamas Soekarno Hatta memerlukan jadwal untuk mengatur shift 

karyawan. Kebutuhan akan efektifitas pelayanan dan waktu yang tinggi oleh 

perusahaan sangat diperlukan oleh Togamas Soekarno Hatta seperti, harus memiliki 

waktu pelayanan dari pagi pukul 09.00-21.00. Dalam menangani masalah 

penjadwalan, tentu diperlukan adanya interaksi langsung dengan konsumen. Jadwal 

yang baik berpengaruh terhadapainformasi pelayanan, karyawan  harus bisa memberi 
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pelayanan kepada konsumen sehingga dapat berjalan dengan baik dan menunjukkan 

etika yang memuaskan terutama untuk konsumen. 

Togamas Soekarno Hatta mempunyai lokasi di Malang serta jumlah 

karyawan 18 orang yang terdiri dari 4 staff kantor dan 14 pegawai operasional 

(Customer Advisor). Penjadwalan shift kerja menjadi hal yang penting dikarenakan 

peran karyawan itu sendiri sangat vital. Jadwal manual yang dibuat  menghabiskan 

kurang lebih satu minggu untuk jadwal 30 hari, yang berdampak pada lamanya 

penjadwalan .aPenelitian ini dibuat untuk jadwal shift kerja dalam 30 hari masa kerja. 

Setiap minggu serta hari libur nasional termasuk dalam jam kerja. Karyawan 

mempunyai satu hari libur serta 6 hari untuk kerja dan memilliki waktu istirahat 

sebanyak 8 jam dalam sehari. Pembagian waktu karyawan pada Togamas Soekarno 

Hatta dibagi menjadi tiga shift yaitu pagi, midle, dan siang. Setiap karyawan harus 

mempunyai waktu kerja dalam jumlah yang sepadan. Penelitian ini menggunakan data 

uji dari Togamas Soekarno Hatta Malang. Berdasarkan kesulitan yang di dapat di atas 

peneliti berencana membuat implementasi penjadwalan shift kerja di Togamas 

Soekarno Hatta Malang menggunakan Algoritma Genetika.  

Algoritma Genetika telah diimplementasikan dalam berbagai masalah 

optimasi penjadwalan. Beberapa kelebihan Algoritma Genetika dibandingkan dengan 

metode yang lain yaitu  pada algoritma genetika tidak banyak dalam melakukan 

perhitungan secara matematis terhadap masalah yang akan diselesaikan [2]. Algoritma 

genetika dapat berjalan dengan efektif dikarenakan adanya operator evolusi seperti 

populasi, crossover, mutasi, generasi, dibandingkan dengan metode pencarian yang 

lain [3]. Dari kelebihan - kelebihan di atas Algoritma Genetika memiliki keunggulan 

yaitu  lebih efektif dalam menyelesaikan permasalahan optimasi penjadwalan 

dibandingkan dengan metode yang lain.  

Jadwal di dalam Algoritma Genetika mempresentasikan sebagai individu, 

yang dimana individu tersusun atas beberapa gen, seperti karyawan. Gen tersebut 

diubah dalam bentuk kode tertentu. Pertama untuk mendapatkan individu baru secara 

random diperlukan beberapa gen untuk membangkitkan. Selanjutnya dari individu 

didapatkan hasil berupa nilai, yang dimana nilai yang didapat disebut fitness. Nilai ini 
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menunjukkan seberapa baik satu individu, tingginya suatu nilai fitness menandakan 

individu semakin baik. Tahap selanjutnya melakukan seleksi dari individu terbaik. 

Setelah itu dilakukan ke tahap crossover, yaitu dengan cara memotong individu lalu 

dipasangkan individu lain. Setelah selesai di crossover dilanjutkan ke tahap mutasi, 

seperti mengacak lokasi gen secara random dan mengganti gen dengan gen yang 

dibangkitkan sebelumnya. Selanjutnya di dapat individu baru, ketika sudah di dapat 

individu baru maka ditentukan nilai bobot fitnesnya sesuai dengan nilai optimal. Ketika 

terpenuhi, proses Algoritma Genetika dijalankan mulai awal sampai menghasilkan 

proses jadwal yang sesuai.  

Algoritma Genetika diharapkan mampu memperoleh penjadwalan dengan 

shift kerja dimana di buat sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Dengan 

adanya penjadwalan shift kerja dengan Algoritma Genetika diharapkan memberikan 

kemudahan dalam pembuatan jadwal, serta memakan waktu yang sedikit serta 

terhindar dari kesalahan, selanjutnya dibutuhkan implementasi penjadwalan shift kerja 

menggunakan Algoritma Genetika agar menjadi efisien.  

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, maka diperoleh rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana mengimplementasikan Algoritma Genetika untuk proses jadwal shift 

kerja ? 

2. Bagaimana menguji sistem penjadwalan shift kerja menggunakan probabilitas 

crossover (PC) dan probabilitas mutasi (PM) ? 

3. Bagaimana mengukur keberhasilan sistem dalam pembuatan jadwal shift kerja ? 

1.3  Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengimplementasikan Algoritma Genetika untuk jadwal shift kerja Togamas 

Soekarno Hatta Malang. 

2. Mengidentifikasi hasil pengujian system penjadwalan shift kerja menggunakan 

probabilitas crossover (PC) dan probabilitas mutasi (PM). 
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1.4  Batasan Masalah 

Agar menghindari penelitian ini tidak menyimpang, maka dibuat Batasan – 

Batasan masalah sebagai berikut : 

1. Data dan aturan shift yang digunakan berdasarkan dari Togamas Soekarno Hatta 

Malang. 

2. Dalam penjadwalan yang dirancang hanya digunakan untuk jadwal shift kerja.  

3. Penjadwalan shift kerja yang dirancang berdasarkan Hari, Pegawai, Shift. 

4. Menggunakannalgoritma genetika untuk proses penjadwalan. 

5. Hasil yang didapatkan oleh sistem merupakan hasil yang terbaik untuk proses 

penjadwalan shift kerja. 

1.5  Metodologi Penelitian 

Dalam penyelesaian masalah pada penelitian ini terdapat beberapa metode 

dalam penerapannya, yaitu: 

1.5.1. Studi Pustaka 

Ada beberapa macam sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini 

sebagai bahan studi pustaka, antara lain  :  

1. Studi Literatur 

Studi lieratur diperlukan untuk pendalaman permasalahan seperti jurnal,buku 

penelitian terkait, dan literatur yang berkaitan dengan penerapan Algoritma 

Genetik, serta sistem penjadwalan. 

2. Wawancara 

Tahap ini melakukan wawancara kepada kepala toko Togamas Soekarno 

Hatta untuk menggali data mengenai sistem pejadwalan yang ada pada 

Togamas Soekarno Hatta. 

3. Observasi 

Proses Observasi dilakukan untuk mengetahui shift kerja yang terdapat di 

Togamas Soekarno Hatta. Pada tahap ini data yang diambil akan 

dikelompokan sesuai dengan pengelompokan masing-masing. Data yang 
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diambil berasal dari data shift kerja Togamas Soekarno Hatta yang ditelah 

disesuaikan berdasarkan proses wawancara dengan pihak kepala toko buku. 

1.5.2. Analisa Data dan Design Sistem 

Pada tahap ini, merupakan tahap pengimplementasian hasil perancangan 

sistem, antara lain : 

a) Melakukan analisis data dan merancang desain sistem dari data yang sudah 

didapat. 

b) Merancang flowchart. 

1.5.3. Implementasi Sistem 

Tahap ini dilaksanakan untuk pembuatan sistem penjadwalan shift kerja untuk 

memudahkan kepala toko dalam pembuatan jadwal shift kerja pegawai dengan 

menggunakan sistem berbasis web. 

1.5.4. Pengujian Sistem 

Tahap ini, sistem yang sudah dibuat diuji coba apakah sudah berjalan sesuai 

dengan yang dibutuhkan. Kemudian hasil yang telah didapat di konsultasikan dengan 

dosen pembimbing dan kepala toko, agar mendapatkan hasil yang optimal selama 

pengerjaan. 

1.5.5. Pembuatan Laporan 

Tahapan terakhir dalam penelitian tugas akhir ini adalah memberikan 

kesimpulan dan hasil analisis dari semua proses yang sudah dikerjakan. Kesimpulan 

ini merupakan solusi dari permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Serta 

diberikan saran untuk pengembangan terhadap penelitian selanjutnya.  

1.6 Sistematika Penulisan 

 Penelitian tugas akhir tersusun dari 5 bab dimulai dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 

4, dan bab 5, yang disajikan antara lain:  
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BAB I : Pendahuluan 

Bab 1 pendahuluan terdiri dari latarbelakang, rumusan masalah, Batasan 

masalah, tujuan penelitian, metodologi serta sistematika penulisan. 

BAB II : Landasan Teori 

Bab 2 ini menjelaskan tentang teori serta landasan umum yang berkaitan 

dengan pendahuluan dan ditunjang dengan beberapa tinjauan pustaka. 

BAB III : Analisa Dan Perancangan Sistem 

Bab 3 berkaitan dengan pembuatan kerangka konsep dan kerangka 

operasional untuk proses implementasi serta pengujian sistem. 

BAB IV : Implementasi Dan Pengujian 

Bab 4 merupakan hasil dari Analisa dan perancangan sistem untuk dilakukan 

pengujian 

BAB V : Penutup 

Bab 5 sebagai kesimpulan dari hasil implementasi serta pengujian yang 

sudah dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


