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1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi beberapa tahun terakhir yang begitu cepat, mmbuat 

berbagai peluang bisnis melalui teknologi semakin menjanjikan. Manusia 

menciptakan teknologi untuk mendorong atau mendukung kegiatan yang dilakukan 

oleh individu maupun perusahaan sehingga lebih efektif dan efisien (Ahmad, 2015). 

Banyak bisnis mulai bermunculan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi 

komunikasi tersebut, salah satunya adalah kemunculan bisnis penyedia layanan 

jasa transportasi Ojek Online. Adanya ojek online dapat memudahkan konsumen 

dalam melakukan pemesanan, mengetahui rate biaya transportasi, serta identifikasi 

driver yang menyakinkan konsumen menggunakan ojek online. Salah satunya ialah 

Grab. 

Grab merupakan perusahaan dalam transportasi online seperti ojek online, 

taxi online, layanan menggunakan mobil pribadi dan jasa antar atau kurir online. 

Grab merupakan perusahaan asal Singapura yang melayani aplikasi penyedia jasa 

transportasi dan tersedia di 6 negara yaitu Malaysia, Singapura, Indonesia, 

Thailand, Vietnam dan Filipina. Aplikasi Grab memberikan layanan GrabTaxi, 

GrabCar, GrabBike, GrabExpress, GrabFood (www.Grab.com, 22 Juli 2018). 

Setiap pengguna aplikasi Grab harus melakukan proses pemesanan dari 

aplikasi. Pemesanan adalah keseluruhan proses kegiatan yang berkaitan dengan     

pengelolaan inventory atau  persediaan tempat pendistribusian produk dan catatan 

keseluruhan transaksi pemesanan tempat baik untuk penumpang maupun barang 
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(Agus,1999 : 30). Menurut penulis pemesanan ialah suatu kegiatan pembelian 

barang atau jasa yang dilakukan untuk memperoleh tiket atau sebuah transaksi  

sebelum barang atau jasa tersebut diterima. Pada proses pemesanan yang ada pada 

GrabBike dilakukan oleh konsumen terdapat estimasi waktu pesanan pada saat 

proses pemesanan. Setelah itu terdapat waktu konfirmasi yang ada pada saat driver 

mengkonfirmasi bahwa pesanan konsumen diterima pun terdapat waktu konfirmasi 

yang dicatat dengan menggunakan stopwatch. Proses Pemesanan GrabBike ini 

aplikasi Grab membutuhkan algoritma  yang cocok agar dapat melakukan proses 

tersebut. Penulis memperkirakan apakah aplikasi Grab menggunkan algoritma 

Priority Scheduling pada proses pemesanan GrabBike. 

Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang 

disusun secara sistematis dan logis (Ritayani, 2015). Algoritma biasa digunakan 

untuk memecahakan suatu permasalahan terutama pada penjadwalan proses. 

Tujuan utama algoritma penjadwalan adalah meningkatkan kinerja dari sebuah 

sistem menggunakan kriteria tertentu. Dalam algoritma penjadwalan terdapat 

kriteria penilaian yaitu fairness (keadilan), waiting time (waktu tunggu), respon 

time (waktu tanggap), turn around time dan throughput. Perhitungan hanya dapat 

dilakukan pada kriteria penilaian waiting time dan turn around time, untuk fairness, 

respon time dan throughput dilakukan analisa. 

Algortima Priority Schedulling merupakan algoritma penjadwalan 

berprioritas dimana setiap proses penjadwalan dilengkapi dengan nomor prioritas 

(Juniarahmatunisa, 2014).  

Berdasarkan adanya kendala yang telah dipaparkan penulis maka penulis 

akan menganalisis penerapan algoritma Priority Scheduling dan tools priority 
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scheduling sebagai perhitungan data sesuai apakah sesuai dengan algoritma yang 

digunakan oleh penulis dan membuktikan data proses pemesanan pada GrabBike 

pada aplikasi berdistribusi normal. Dalam pemesanan orderan pada aplikasi 

GrabBike yang penelitian ini penulis beri judul “Analisis Penerapan Algoritma 

Priority Scheduling Dalam Proses Pemesanan GrabBike pada Aplikasi Grab 

Menggunakan Tools Priority Scheduling”. Dengan adanya analisis penerapan 

algoritma Priority Scheduling menggunakan tools Priority Scheduling dan IBM 

SPSS dapat membantu penulis dalam memperkirakan algoritma yang digunakan 

aplikasi Grab pada proses pemesanan GrabBike dan menyelesaikan studi strata satu 

di Universitas Teknokrat Indonesia. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang 

akan diteliti adalah  

1. Apakah tools priority Scheduling sesuai dalam perhitungan algoritma 

Priority Scheduling? 

2. Apakah data proses pemesanan GrabBike pada aplikasi Grab berdistribusi 

normal ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Melihat permasalahan yang ada maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui data proses pemesanan GrabBike dapat diterapkan pada tools Priority 

Scheduling. 

1.4 Batasan Penelitian 

Dari identifikasi masalah yang terpapar di atas diperoleh gambaran dimensi 

permasalahan yang begitu luas. Akan tetapi menyadari adanya keterbatasan waktu 
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dan kemampuan, maka peneliti memandang perlu memberi batasan masalah secara 

jelas dan terfokus. Selanjutnya penelitian ini dibatasi pada: 

1. Penelitian ini hanya mencari nilai Average Waiting Time dan Average 

Turn Around Time.  

2. Algoritma penjadwalan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

algoritma Priority Scheduling. 

3. Penelitian ini hanya difokuskan pada proses pemesanan Grabbike. 

4. Tidak membahas tentang kinerja internet atau provider yang digunakan 

pada saat melakukan proses pemesanan Grab. 

5. Data didapatkan dari responden yang mengisi kuesioner. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Terdapat beberapa manfaat yang diharapkan dapat tercapai, yaitu: 

1. Memperdalam ilmu penulis terkait dengan bagaimana sebuah penelitian 

dapat diselesaikan. 

2. Diharapkan skripsi ini dapat dijadikan perbandingan dengan penelitian 

serupa dan menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian dan 

pengembangan lebih lanjut. 


