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1. BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penjadwalan dapat diartikan pembuatan agenda kegiatan. Pada dasarnya 

penjadwalan mencakup pengurutan aktivitas, pengalokasian aktivitas pada fasilitas 

dan pemetaan aktivitas menurut urutan waktu. Tujuan penjadwalan adalah 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu, mengurangi terjadinya 

keterlambatan, dan dapat membantu pengambilan keputusan mengenai 

perencanaan (Latifah, 2016)  

Perkembangan teknologi yang bergerak cepat membuat kita perlu 

menyesuaikan dengan perubahan yang sudah ada. Kebutuhan akan hal-hal yang 

berkaitan dengan kehidupan semakin banyak. Mulai dari kegiatan harian, mingguan 

sampai bulanan terkadang sampai kita kewalahan dengan agenda yang akan dan 

sedang kita jalani. Maka dari itu kita dituntut untuk mencari teknologi masa kini 

untuk membantu kita dalam menjalankan akitivitas kita sehari-hari. Setiap orang 

memiliki aktivitas yang berbeda-beda setiap harinya  (Raharja, dkk., 2018). Pada 

umumnya semua aktivitas belum dapat di agenda kan dengan baik. Perlu adanya 

penjadwalan yang dapat mengorganisir semua kegiatan kita dengan baik.  

Teknologi informasi yang semakin lama semakin maju dan berkembang 

setiap saat, mempunyai peranan yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan 

(Ramadhan & Utomo, 2014). Salah satu aspek teknologi yang sedang berkembang 

adalah teknologi mobile pada perangkat telepon pintar (smartphone). Salah satu 

teknologi smartphone yang sedang ramai diperbincangkan adalah Android. 

Keunggulan dari aplikasi mobile adalah sifatnya yang mudah dan dapat digunakan 
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dimana saja, membuat aplikasi ini sangat cocok untuk membantu aktifitas-aktifitas 

yang memiliki mobilitas tinggi.  

Kehadiran smartphone Android sebagai salah satu produk teknologi terbaru 

di bidang selular dapat membantu pengguna dalam mengakses segala informasi 

termasuk informasi jadwal dengan efektif dan efisien  (Rahmah & Mansur, 2017). 

Kemampuan smartphone Android untuk selalu terkoneksi dengan internet dapat 

membantu user dalam memantau jadwal secara realtime. Fitur notifikasi yang 

dimiliki smartphone Android diharapkan mampu memberikan pemberitahuan saat 

jadwal baru tersedia  (Ramadhan & Utomo, 2014). 

Tandem id merupakan salah satu komunitas olahraga yang berada di Bandar 

Lampung alamat Jl. Pangeran Antasari Gg. Mangga LK. III Tanjung Baru 

Kedamaian Bandar Lampung, memberikan fasilitas agar masyarakat dapat 

berolahraga. Beberapa jenis olahraga yang aktif dilakukan di Tandem id yaitu  

futsal, badminton, running, berenang, basket dan esports. Berdasarkan pengamatan 

yang dilakukan, saat ini sistem penjadwalan pada Tandem id masih belum 

maksimal, masih banyak masyarakat yang terlambat datang untuk berolahraga 

karena masih kurangnya informasi jadwal pelaksanaanya. Pencatatan informasi 

jadwal olahraga masih menggunakan cara yang konvensional yaitu dicatat dalam 

buku secara manual sehingga rentan rusak atau hilang. Selain itu, pengingat 

informasi hanya melalui SMS/Chating secara manual, info di instagram atau 

melalui grup whatsapp. Meskipun sudah menggunakan sistem chatting, instagram 

ataupun grup, terkadang tidak selalu terpantau oleh masyarakat dan masih ada 

beberapa yang lupa untuk berolahraga karena tidak adanya pengingat yang berkala. 
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Dari permasalahan yang telah disebutkan di atas, Tandem id membutuhkan 

sebuah aplikasi reminder, yaitu aplikasi sistem informasi penjadwalan agenda 

olahraga berbasis Android untuk membantu mengatasi masalah penjadwalan dan 

dapat menjadi pengingat dalam bentuk alarm pada ponsel sehingga pengguna dapat 

melaksanakan olahraga sesuai dengan jadwal sehingga tidak perlu menggunakan 

chat dari grup lagi untuk mengingatkan jadwal. Dengan penerapannya pada 

smartphone diharapkan aplikasi ini dapat dengan mudah membantu masyarakat dan 

pihak Tandem id dalam pengelolaan penjadwalan menjadi lebih cepat, efisien dan 

membuat Tandem id menjadi lebih memanfaatkan teknologi yang ada. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas menjadi dasar peneliti 

untuk merumuskan masalah, yaitu: 

1. Bagaimana rancangan dan implementasi sistem informasi penjadwalan 

berbasis Android agar dapat mempermudah pengguna mengingat jadwal 

olahraga secara rutin? 

2. Apakah pengelolaan penjadwalan menjadi lebih efektif dan efisien dengan 

melakukan pengujian blackbox dan berdasarkan kuisioner pengguna 

menggunakan ISO 9126? 
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1.3 Batasan Penelitian 

Pembatasan masalah sangat diperlukan agar mempermudah dalam 

pembahasan dan lebih mengarah pada pokok persoalan, diantaranya : 

1. Aplikasi Android ini digunakan sebagai penyaji data penjadwalan dan 

pengingat pengguna untuk melakukan olahraga sesuai dengan jadwal yang 

sudah ditetapkan oleh Tandem id. 

2. Sistem yang dibuat menggunakan metode pengembangan system Prototype 

dan pengujian dilakukan menggunakan blackbox testing dan kuisioner 

pengguna untuk pengujian User Interface dan User Experience. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Merancang sistem informasi penjadwalan dan pengingat berbasis Android 

untuk dapat membantu pengguna dalam mengingat jadwal olahraga rutin. 

2. Membantu meningkatkan efektifitas dan efisiensi waktu dalam pengelolaan 

jadwal olahraga rutin pada Tandem id. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat membantu 

memudahkan setiap individu seperti masyarakat umum untuk mengingat setiap 

agenda kegiatan. Kegiatan yang harus dijalani dan diharapkan mampu mengurangi 

tingkat keterlambatan, meningkatkan kedisiplinan waktu dan mendorong setiap 

individu agar bisa lebih baik lagi dalam memanajemen waktu.  

 


