
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Setiap manusia memiliki ukuran waktu yang sama. Namun seringkali hasil 

yang dicapai oleh setiap manusia berbeda. Hal ini dikarenakan kesalahpahaman 

beberapa orang dalam mengerti manajemen waktu. Waktu tidak dapat diatur oleh 

manusia. Manusia hanya dapat mengatur diri sendiri dan menggunakan waktu 

yang ada dengan tepat dan efisien. 

Masalah manajemen waktu adalah sesuatu yang umum dihadapi oleh 

kebanyakan orang. Seringkali seseorang diharuskan memilih antara beberapa 

tugas yang diberikan kepada diri sendiri dan hal ini terkadang menjadi sulit untuk 

menentukan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Kesulitan seseorang 

untuk membuat sebuah jadwal yang memiliki tingkat efektifitas tinggi membuat 

mereka kehilangan sebuah nilai yang berharga bagi kehidupan mereka. 

Oleh karena pengambilan keputusan yang tepat merupakan kunci 

keberhasilan dalam membuat sebuah jadwal yang efektif, maka dilakukan 

penelitian menggunakan algoritma genetika dalam proses penyelesaiannya. Hal 

ini yang membuat masalah penyelesaian manajemen waktu dibahas menjadi topik 

pada tugas akhir ini. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Pembuatan jadwal secara manual membutuhkan waktu yang tidak sedikit 

dan sulit dilakukan. Hal ini dikarenakan cukup banyak hal yang perlu disesuaikan 

untuk menyusun jadwal. Dalam penentuan aktivitas mana yang harus diberi atensi 

terlebih dahulu, maka diberikan beberapa variabel untuk menentukan nilai 

keefektifitasan sebuah aktivitas, yaitu : 

1) Tingkat kepentingan         

Suatu aktivitas memiliki nilai kepentingan yaitu semakin pentingnya 

aktivitas, maka aktivitas tersebut akan menempati posisi teratas diantara 

semua kegiatan yang ada. 

2) Durasi aktivitas 

Setiap aktivitas memiliki jangka waktu pelaksanaan. Hal ini berguna untuk 

pengaturan letak aktivitas dalam jadwal. 

3) Deadline aktivitas 

Aktivitas memiliki deadline yang mengharuskan aktivitas tersebut selesai 

tepat waktu atau sebelum waktu yang diharapkan. Jika aktivitas selesai 

tepat waktu maka jadwal akan menjadi efektif. 

Dengan adanya beberapa variabel yang perlu diperhitungkan serta 

diperlukannya alat bantu untuk penjadwalan yang mudah dibawa dan digunakan 

di mana saja maka dibutuhkan sebuah aplikasi mobile yang dapat membantu 

pengguna mengambil keputusan dalam pembuatan jadwal sehari-hari mereka. 

Dalam tugas akhir ini algoritma genetika digunakan  untuk pengambilan 

keputusan sehingga terbentuk sebuah jadwal yang memiliki nilai efektifitas tinggi.    
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1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini perlu ditentukan beberapa batasan yang digunakan 

sebagai acuan agar penelitian pada tugas akhir ini lebih terarah. Adapun batasan 

yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a) Sistem yang digunakan  

1) Aplikasi mobile yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman 

Java. 

2) Aplikasi mobile dijalankan pada sistem operasi berbasis Android Mobile 

Application versi 2.2 keatas. 

b) Metode optimasi 

3) Optimalisasi Aplikasi Personal Time Management dilakukan 

menggunakan algoritma genetika. 

4) Metode encoding yang digunakan adalah permutation encoding. 

5) Metode seleksi yang digunakan adalah truncation selection. 

6) Metode crossover yang digunakan adalah single point crossover. 

7) Metode mutasi yang digunakan adalah displacement mutation.  

c) Pembatasan aplikasi 

8) Aktivitas yang dilakukan tidak bersifat paralel. 

9) Jenis aktivitas berjumlah 15 aktivitas. 

10)  Jadwal yang dibentuk memiliki batasan waktu yaitu mulai pukul 08.00 

s.d. 16.00 sehingga target aplikasi adalah pekerja.  

11) Jadwal hanya berguna untuk satu hari. 
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1.4 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari solusi penjadwalan yang 

efektif bagi pengguna dengan menerapkan algoritma genetika dalam aplikasi yang 

menggunakan perangkat mobile. Setelah aplikasi mobile selesai dibuat, maka 

dilakukan pengujian untuk mencari parameter algoritma genetika yang dapat 

memberikan hasil yang optimal. 

 

1.5 Metodologi 

Untuk menyelesaikan masalah Time Management dengan penerapan 

algoritma genetika, terdapat beberapa metode yang digunakan, yaitu : 

1) Melakukan studi pustaka untuk mendapatkan berbagai informasi yang 

berhubungan dengan teori manajemen waktu dan algoritma genetika. 

2) Membuat suatu aplikasi mobile yang dapat menentukan susunan 

jadwal yang efektif. 

3) Melakukan pengujian aplikasi mobile dan menganalisis hasil yang 

didapatkan untuk menarik sebuah kesimpulan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir ini disusun menggunakan sistematika penulisan yang 

dapat dijelaskan sebagai berikut :  

     BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini dimulai dengan penjelasan mengenai latar belakang 

pemilihan topik yang dibahas pada tugas akhir ini. Kemudian 
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dilanjutkan dengan rumusan dan batasan masalah, diikuti dengan 

tujuan dan metodologi yang digunakan. Pada akhir bab ini 

dijelaskan mengenai sistematika penulisan yang digunakan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang berbagai teori yang digunakan untuk 

mendukung penyusunan tugas akhir ini seperti algoritma genetika 

dan manajemen waktu. 

 

BAB III PERANCANGAN SISTEM 

Bab 3 ini berisikan tentang penjelasan mengenai rancangan sistem 

aplikasi mobile yang dibuat untuk menyelesaikan permasalahan 

penjadwalan dengan menerapkan konsep algoritma genetika. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisikan penjelasan mengenai implementasi aplikasi 

mobile yang dirancang, serta penjelasan mengenai pengujian dan 

analisis hasil pengujian. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab 5 ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan yang 

diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan serta saran untuk 

pengembangan lebih lanjut. 




