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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1     Latar Belakang Masalah 

Penjadwalan merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang sering 

dan banyak dilakukan, baik di dunia industri, jasa  dan juga computer (Dwi dan 

Yuli, 2013). Permasalahan penjadwalan selalu berkaitan dengan sumber daya 

yang berkaitan dengan  tugas atau fungsi-fungsi tertentu. Tujuan penjadwalan 

adalah untuk memaksimalkan sumber daya - sumber daya yang ada tersebut  

sehingga dapat digunakan dengan baik. Penjadwalan penggunaan perangkat 

elektronik di dunia kerja menjadi persoalan yang cukup rumit karena penguna 

sangat membutuhkan perangkat tersebut misalnya laptop. 

Penggunaan Laptop dan gadget dewasa ini sangat banyak karena dapat 

menunjang produktifitas karyawan. Penggunaan secara bersama - sama perangkat 

elektronik tersebut sangat berguna bagi perusahaan karena dapat menekan 

pengeluaran keuangan namun jika tidak dikelola dengan baik maka dapat 

merugikan perusahaan tersebut. 

PT. CJ GLS Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di 

bidang jasa distribusi logistik yang membutuhkan sistem kerja yang hampir selalu 

bergerak. Penggunaan perangkat elektornik menjadi sesuatu yang hal sangat  

penting namun bila harus memberikan semua karyawannya perangkat elektronik 

tersebut maka akan membebani keuangan perusahaan.  
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Penjadwalan penggunaan perangkat elektronik merupakan kegiatan yang 

hampir setiap hari dilakukan baik untuk dinas diluar kantor atau penggunaan 

dalam kantor. Dalam pengolahan jadwal tersebut sering kali dijumpai berbagai 

persoalan seperti jadwal pengembalian yang terlambat, perangkat yang sedikit dan 

tidak adanya dokumentasi yang jelas tentang peminjaman tersebut. 

Perusahaan memang telah memiliki sistem yang mengatur proses 

peminjaman peralatan namun sistem tersebut masih dilakukan secara manual dan 

belum terdokumentasi dengan baik, sehingga fungsi kontrol dalam penjadwalan 

tersebut masih minim. Oleh sebab itu penulis merasa perlu untuk memanfaatkan 

penggunaan teknologi informasi khususnya perangkat lunak yang dapat 

membantu mencegah kesalahan-kesalahan yang tidak perlu dalam peminjaman  

peralatan tersebut.  

Pada penelitian ini dirancang suatu aplikasi penjadwalan penggunaan 

perangkat elektronik otomatis dengan menggunakan algoritma steepest ascend hill 

climbing . Algoritma steepest ascend hill climbing(SAHC) adalah salah satu 

algoritma yang biasa di gunakan untuk masalah optimalisasi (Nikotino  dkk.,  

2013). 

Cara kerjanya adalah karyawan  akan memasukan jumlah perangkat, 

waktu serta lama peminjaman  peralatan lalu sistem akan memberikan informasi, 

jika waktu dan perangkat yang dimaksud tersedia maka system akan menyimpan 

informasi tersebut ke dalam database namun jika tidak tersedia maka sistem akan 
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memberikan informasi  tentang kemungkinan lain pemilihan waktu yang dapat 

digunakan atau yang masih kosong.  

1.2       Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah penelitian dirumuskan sebagai 

berikut:   

1 .  Bagaimana membangun aplikasi yang dapat mencari serta menjadwalkan

 peralatan elektronik dengan algoritma steepest ascend hillclimbing?  

2.    Bagaimana membuat aplikasi tersebut dapat melaporkan perihal  peminjaman  

gadget ? 

1.3 BATASAN MASALAH 

Batasan masalah dalam penelitian ini di antaranya: 

1. Sistem yang dirancang ditujukan untuk penjadwalan penggunaan peralatan  

elektronik dalam hal ini penggunaan laptop, kamera digital, tablet dan LCD 

proyektor.  

2. Waktu peminjaman hari atau minggu dan peralatan elektronik dapat digunakan 

sebagai parameter. 

3. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP (versi 5.4.7), server yang 

digunakan apache, dan database yang digunakan adalah MYSQL. 

4. Laporan yang terdokumentasi meliputi jenis perangkat yang digunakan dan 

lama penggunaan. Format yang digunakan dalam file laporan tersebut adalah 

pdf. 
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1.4 Tujuan  

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan: 

A. Sistem aplikasi yang dapat mencari dan menjadwalkan peralatan 

elektronik tersebut dengan algoritma steepest ascend hill climbing.  

B. Sistem aplikasi yang dapat memberikan laporan tentang penggunaan 

peralatan tersebut. 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menjadi bahan pembelajaran mengenai penerapan algoritma steepest 

asccent hill climbing untuk pencarian. 

2. Melalui penelitian ini, hasilnya dapat digunakan untuk  penyebaran 

informasi tentang jadwal penggunaan peralatan elektronik  secara akurat 

dan relevan serta kontrol tentang penggunaan perangkat kepada . 

3. Dapat menjadi pertimbangan bagi pihak manajemen untuk menambah atau 

mengurangi perangkat elektronik tersebut dan juga mengrontrol karyawan 

yang memanfaatkan perangkat tersebut untuk menghindari hal-hal yang 

tidak diinginkan. 

1.6 Sistematika Pembahasan   

1. BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini secara ringkas membahas mengenai alasan pemilhan judul, 

perumusan masalah, tujuan penelitian , manfaat penelitian, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 
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2. BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab ini menjelaskan tentang dasar-dasar pengertian penjadwalan, 

pengertian algoritma Steepest Ascent Hill Climbing, dan pengertian 

teknologi – teknologi yang akan digunakan. 

3. BAB III Metodologi dan Perancangan 

Bab ini berisi mengenai metode penelitian, perancangan aplikasi, struktur 

tabel dan desain antar muka. dalam penelitian ini. Langkah – langkah yang 

di terapkan dalam penelitian seperti studi literatur yang berkaitan dengan 

penelitian, penyusunan serta penerapan algoritma, design data base hingga 

rancangan sistem. 

4. BAB IV Implementasi dan Pembahasan 

Pada bab ini membahas tentang spesifikasi software dan hardware yang 

digunakan dalam penelitian ini, implementasi sistem yang telah di buat 

dengan permasalahan yang sebelumnya dijelaskan dan yang di dasari pada 

studi literatur yang dilakukan. Bab ini juga terdapat pengujian – pengujian 

yang dilakukan pada sistem. Pada bab ini juga terdapat gambar tampilan 

dari sistem yang telah ada. 

5. BAB V Simpulan dan Saran 

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari penelitian 

yang dilakukan dan saran baik dari penulis dan perusahaan di mana 

penelitian ini memperoleh data yang bertujuan untuk perbaikan di masa 

yang akan datang. 
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