
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata jadwal berarti

“pembagian waktu berdasarkan rencana pengaturan urutan kerja; daftar atau tabel

kegiatan atau rencana kegiatan dengan pembagian waktu pelaksanaan yang

terperinci. Sedangkan pengertian penjadwalan adalah proses, cara, perbuatan

menjadwalkan atau memasukkan ke dalam jadwal.” [1] Penjadwalan secara

manual membutuhkan ketelitian yang lebih dan waktu yang cukup lama.

Penjadwalan diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan memanfaatkan

sumber daya yang ada secara efisien [2].

Rumah sakit merupakan institusi kesehatan yang memberikan pelayanan

kesehatan kepada masyarakat melalui dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan

lainnya. Sebagai orang yang paling dekat dengan pasien, para perawat harus selalu

siap mendampingi pasien dan melayani kebutuhannya [3]. Sementara itu, waktu

kedatangan pasien tidak dapat diprediksi. Oleh sebab itu, para perawat yang ada di

rumah sakit dituntut untuk selalu siaga selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Di

sisi lainnya, jam kerja perawat yang terlalu panjang dapat berpengaruh terhadap

kinerja, kondisi fisik, dan kehidupan sosial mereka [4].

Untuk menghindarinya, pihak management rumah sakit dapat membuat

shift kerja untuk memenuhi kebutuhan keberadaan perawat selama 24 jam perhari.

Dengan adanya shift kerja, diharapkan panjangnya jam kerja dapat dibagi secara

adil kepada seluruh perawat yang tersedia. Akan tetapi, pembuatan jadwal secara

 



manual masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya waktu pembuatan yang

cukup lama dan besarnya kemungkinan human error sehingga ketidakadilan

beban kerja sangat mungkin terjadi.

1.2 Rumusan Masalah

Pada permasalahan penjadwalan perawat atau yang biasa disebut sebagai

Nurse Scheduling Problem (NSP), sekelompok perawat harus dijadwalkan ke

dalam beberapa shift dalam periode tertentu (misalnya 1 minggu) [5]. NSP dapat

menjadi suatu hal yang kompleks karena dengan jumlah perawat yang relatif

sedikit dibanding jumlah pasien dan shift kerja, pembuat jadwal juga diharapkan

dapat membuat jadwal kerja dengan beban kerja yang adil untuk setiap perawat.

Penjadwal harus memperhatikan pula batasan-batasan yang ada, sehingga tidak

melanggar batasan lain ketika memenuhi batasan tertentu. Misalnya batasan

jumlah maksimal liburan per-perawat mungkin terlanggar ketika batasan jumlah

minimal perawat dalam satu shift kerja terpenuhi [4].

Biasanya penjadwalan perawat di rumah sakit dilakukan secara manual

dengan menggunakan tabel. Akibatnya, diperlukan waktu yang relatif lama untuk

membuat penjadwalan perawat. Jadwal yang dihasilkan secara manual pun belum

tentu memenuhi semua batasan penjadwalan. Selain itu, penjadwalan secara

manual dapat memungkinkan terjadinya pembagian hari libur dan shift kerja yang

tidak merata kepada semua perawat akibat ketidaktelitian (human error). Jika

ingin membuat jadwal yang lebih optimal secara manual tentunya diperlukan

waktu yang lebih lama lagi.

 



Algoritma genetika merupakan salah satu metode yang dapat dipergunakan

untuk melakukan optimasi pembuatan jadwal secara otomatis. Algoritma genetika

adalah algoritma yang berdasarkan pada konsep evolusi, dimana individu yang

kuat memiliki kemampuan yang lebih besar untuk bertahan hidup dibandingkan

yang lemah. Individu ini mewakili solusi yang dihasilkan, sehingga dengan

menggunakan algoritma genetika sangat memungkinkan solusi yang terbaik

bertahan sampai akhir. Oleh karena itu, dibuatlah piranti lunak untuk mengatur

jadwal piket perawat di sebuah rumah sakit.

1.3 Batasan Masalah

Batasan-batasan yang terdapat dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1) Implementasi algoritma genetika untuk penjadwalan perawat dibuat dalam

sebuah aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman visual basic.

2) Aplikasi dibuat pada sistem operasi berbasis Windows.

3) Aturan penjadwalan perawat diperoleh dari Rumah Sakit Siloam

Internasional, Lippo Village.

4) Data yang dipakai diasumsikan dalam keadaan ideal dan tidak berubah-

ubah.

5) Penjadwalan tidak memperhatikan variable biaya.

6) Penjadwalan terbatas pada ruang rawat inap saja.

7) Jadwal dibuat terbatas untuk satu bangsal saja dengan jangka waktu 2

minggu.

8) Metode penyandian yang digunakan adalah permutation encoding.

 



9) Metode seleksi yang digunakan adalah trucation selection.

10) Metode cross-over yang digunakan adalah partially-matched crossover.

11) Metode mutasi yang digunakan adalah reciprocal exchange mutation.

12) Head nurse dan Health Care Assistant tidak dijadwalkan.

13) Metode heuristik yang digunakan adalah generate and test.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat sebuah piranti lunak yang

mengimplementasikan algoritma genetika dan pencarian heuristik untuk membuat

penjadwalan perawat di rumah sakit dengan menggunakan bahasa pemrograman

visual basic. Setelah piranti lunak selesai dibuat akan dilakukan pengujian untuk

mengetahui tingkat keberhasilan piranti lunak tersebut.

1.5 Metodologi Penelitian

Untuk menyelesaikan masalah ini, metode-metode yang akan digunakan

adalah:

1) Melakukan studi pustaka dan wawancara untuk mendapatkan berbagai

informasi yang berhubungan dengan aturan dan batasan dalam membuat

sistem penjadwalan perawat di sebuah rumah sakit.

2) Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah mencari dan

memutuskan masalah apa yang akan diselesaikan.

3) Merancang dan membuat suatu program implementasi algoritma genetika

dengan menggunakan visual basic.

 



4) Melakukan pengujian aplikasi dengan metode pengujian blackbox.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini

adalah:

1. BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang dibahas dalam tugas

akhir ini. Selanjutnya, bab ini juga berisi tentang rumusan masalah,

batasan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika

penulisan yang digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

2. BAB 2 LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang dasar teori yang digunakan untuk membuat tugas

akhir ini, misalnya tentang nurse scheduling, algoritma genetika, dan

pencarian heuristik. Pada bagian ini juga dijelaskan istilah-istilah yang

digunakan serta proses-proses dalam algoritma genetika.

3. BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana algoritma genetika diterapkan

untuk membuat jadwal yang optimal. Pada bagian ini juga dijelaskan

mengenai perancangan dari piranti lunak yang akan dibuat.

4. BAB 4 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

Bab ini menjelaskan tentang implementasi dari rancangan yang telah

dibuat pada bab III. Pada bagian ini juga akan dijelaskan tentang pengujian

dan analisis hasil pengujian piranti lunak.

 



5. BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran

yang dapat digunakan untuk pengembangan penelitian berikutnya.

 


