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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada saat ini sistem informasi sangat berperan penting dalam kehidupan 

manusia dan mencakup banyak bidang, yaitu bidang hiburan, perekonomian, 

bisnis, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Teknologi informasi dapat 

digunakan dalam berbagai keperluan tergantung pada fungsinya masing masing. 

(Hery Nuryanto, 2012). Sebagai contohnya adalah sistem penjadwalan yang 

sekarang ini banyak sekali di perlukan untuk mengatur proses produksi di 

berbagai perusahaan.  

Penjadwalan merupakan alat yang penting dalam dunia manufaktur dan 

rekayasa, di mana hal ini dapat memiliki dampak besar pada produktivitas dari 

suatu proses. Dalam dunia manufaktur, tujuan dari penjadwalan tersebut adalah 

untuk meminimalkan waktu produksi dan biaya, yang di gunakan dalam proses 

produksi. Penjadwalan produksi juga bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi 

operasi dan mengurangi biaya. Penjadwalan produksi yang mengandalkan teknik 

informasi pada jaman sekarang jauh lebih baik dari metode penjadwalan manual 

pada jaman dahulu yang sudah lebih lebih tua dikarenakan dengan adanya sistem 

penjadwalan produksi dengan aplikasi akan menghasilkan hasil jadwal produksi 

yang lebih akurat. Maka dari itu sangat dibutuhkannya suatu aplikasi dengan user 

interface yang baik dan mudah digunakan oleh pengguna nantinya. Dengan 

adanya penjadwalan produksi dengan menggunakan suatu aplikasi yang dirancang 

dengan tampilan yang baik maka akan meningkatkan pula jumlah penggunaan
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teknologi informasi sebagai alat bantu yang sangat baik dalam bidang pekerjaan 

serta membuat user merasa nyaman sekaligus senang menggunakan suatu aplikasi 

(Fathansyah, 2011). 

Metode FIFO/FCFS (First Come First Serve) dan SRF (Shortest 

Remaining First) pada bagian produksi ini di pilih karena kedua metode memiliki 

alur proses yang berbeda dengan hasil kombinasi yang maksimal dan saling 

melengkapi. Diharapkan dengan digunakannya kedua metode ini, proses 

penjadwalan akan lebih jelas sehingga dapat menampilkan daftar order/pesanan 

yang lebih akurat dalam sistem penjadwalan produksi. 

Terdapat penelitian sebelumnya dalam penerapan metode FCFS (First 

Come First Serve) dan implementasi dalam sistem penjadwalan Moh. Syahrul 

Ramadhan dalam hasil proyek penelitiannya yang berjudul “ Implementasi 

Algoritma Round Robin Dan FCFS (First Come First Serve) Pada Penjadwalan 

Proses Processor Tunggal” pada tahun 2013. Penjadwalan dengan menggunakan 

metode FCFS/FIFO dapat berjalan dengan baik dan dapat memberi hasil yang 

sangat akurat dalam menampilkan data yang tersedia. Pungky Satrio Nugroho 

dalam hasil proyek penelitiannya yang berjudul “Sistem Persediaan Jenis Ikan 

Berdasarkan Fifo Pada Budidaya Ikan Cupang” pada tahun 2016. Metode FIFO 

yang di gunakan berdasarkan data penjualan dan data persediaan. 

Berdasarkan pemaparan yang telah di sampaikan diatas, maka munculah 

ide untuk melakukan penelitian implementasi metode FCFS dan SRF untuk sistem 

penjadwalan produksi untuk memberikan solusi bagi kasus di CV Rajawali 

Jewellery Tangerang. Dalam hal ini sistem penjadwalan produksi ini sangat 

penting bagi perusahaan CV Rajawali Jewellery Tangerang karena dengan 
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keadaan sekarang ini terdapat banyak sekali masalah dalam hal pengaturan waktu 

pengerjaan pesanan yang telah diterima dan dikerjakan oleh perusahaan ini. 

Banyak masalah yang muncul akibat kurang akuratnya penjadwalan produk yang 

di kerjakan dengan sistem penjadwalan manual/belum terkomputerisasi membuat 

finansial perusahaan ini menjadi tidak stabil. 

Dalam perusahaan CV Rajawali Jewellery Tangerang ini sendiri 

memiliki 40-50 pengerajin yang setiap harinya bekerja untuk membuat perhiasan 

dalam berbagai bentuk dan model sesuai dengan pesanan yang masuk. Tiap 

harinya terdapat kurang lebih 50-70 pesanan yang masuk dan siap dikerjakan oleh 

pengerajin-pengerajin tersebut. Jika dalam keadaan ramai pesanan yang masuk 

bisa mencapai 80-100 pesanan tiap harinya. Maka dari itu sangat dibutuhkannya 

sekali aplikasi atau sistem penjadwalan produksi yang diharapkan mampu 

membantu proses produksi agar makin baik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang sebuah sistem penjadwalan produksi untuk proses 

produksi dengan menggunakan metode FCFS(First Come First Serve) dan 

SRF(Shortest Remaining First)? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa batasan masalah yang di tetapkan 

adalah sebagai berikut. 
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1. Menggunakan perusahaan CV. RAJAWALI JEWELLERY 

TANGERANG sebagai tempat untuk melalukan tes aplikasi 

penelitian dan pengguna aplikasi. 

2. Hanya menggunakan variabel waktu dalam satuan hari dan 

menggunakan lebih dari 1 pengerajin dalam pengerjaan pesanan, 

sehingga aplikasi penjadwalan ini berjalan sesuai dengan banyak 

pengerajin yang bekerja dan menjadikan beberapa produksi dapat 

berjalan secara bersamaan dalam satu waktu sesuai dengan 

pengerajin yang ditentukan. 

3. Output yang dihasilkan dari sistem penjadwalan produksi ini adalah 

daftar jadwal pesanan secara urut dan terstruktur dalam sebuah 

tabel sesuai dengan algortima yang digunakan dan akan menjadi 

tumpuan dari karyawan untuk melakukan proses produksi sesuai 

jadwal. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun Tujuan penelitian ini adalah mengimplementasikan Algoritma 

FCFS (First Come First Serve) dan SRF (Shortest Remaining First) Pada 

Penjadwalan Produksi (Studi Kasus : Cv Rajawali Jewellery Tangerang). 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Sistem penjadwalan ordering berbasis website ini diharapkan mampu 

untuk mempermudah proses produksi pada CV RAJAWALI JEWELLERY 

TANGERANG serta membuat perusahaan ini lebih maju dalam berbagai aspek 
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yang tercangkup didalamnya. Dengan tidak mengurangi tenaga kerja namun dapat 

meningkatkan efisiensi dalam proses produksinya. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Berikut ini adalah sistematika penulisan laporan skripsi ini. 

BAB I  PENDAHULUAN 

  Berisi latar belakang, perumusan masalah, pembatasan masalah, 

tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Berisi landasan teori atas aplikasi yang dibuat untuk laporan ini. 

BAB III METODE DAN PERANCANGAN APLIKASI 

  Berisi perancangan dari sistem yang dibangun seperti desain 

antarmuka dan flowchart dari aplikasi yang di bentuk. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN UJI COBA 

 Berisi penjelasan implementasi dan hasil testing sistem beserta 

dengan pembahasannya. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berisi kesimpulan dari penelitian dan saran untuk penelitian 

berikutnya. 
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