
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Teknologi komunikasi yang berkembang cukup pesat memberikan 

perubahan sosial masyarakat. Banyak bisnis mulai bermunculan dengan 

memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi tersebut, salah satunya 

adalah kemunculan bisnis penyedia layanan jasa transportasi Ojek Online 

(Anindhita dkk, 2016). Adanya Ojek Online ternyata memberikan kemudahan 

mendapatkan transportasi dan menjawab berbagai kekhawatiran masyarakat akan 

layanan transportasi umum yang buruk contohnya ketidak jelasin identitas driver. 

Salah satu Ojek Online di Indonesia yang banyak diminati masyarakat adalah 

Grab. 

Grab merupakan aplikasi layanan transportasi terpopuler di Asia Tenggara 

yang menyediakan layanan transportasi untuk menghubungkan 620 juta orang di 

seluruh wilayah Asia Tenggara (Grab.com, 2018). GrabBike adalah sebuah 

alternatif layanan transportasi sepeda motor untuk mereka yang ingin lebih cepat 

dan aman sampai ke tujuan. Grab sebagai perusahaan penyedia jasa memiliki 

prosedur pemesanan pada setiap jasa yang ditawarkan. Setiap pengguna aplikasi 

Grab harus melakukan proses pemesanan dari aplikasi Grab. 

Pemesanan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh konsumen sebelum 

membeli (Rahman dan Santoso, 2015). Pada proses pemesanan, untuk 

mendapatkan waktu/durasi pemesanan dan waktu konfirmasi yang dihitung 

menggunakan alat bantu stopwatch. Proses pemesanan Grabbike memiliki 

algoritma untuk melayani proses pemesanan tersebut agar dapat berjalan optimal.  
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Algoritma biasa digunakan untuk memecahakan suatu permasalahan 

terutama pada penjadwalan proses. Tujuan utama algoritma penjadwalan adalah 

meningkatkan kinerja dari sebuah sistem menggunakan kriteria tertentu. 

Algoritma penjadwalan memiliki kriteria penilaian yang digunakan adalah waiting 

time dan turn around time  untuk menganalisis performa dari algoritma Round 

Robin. 

Algoritma Round Robin merupakan sebuah algoritma penjadwalan yang 

paling sederhana dalam proses sebuah sistem dan menggunakan konsep yang 

masuk kedalam kelompok Preemptive. Round robin ditugaskan untuk membagi 

waktu setiap proses pada porsi yang sama dan dalam urutan melingkar, 

menjalankan semua proses tanpa prioritas (Rajput dan Gupta, 2012). Algoritma 

Round Robin membagi adil semua proses yang datang untuk dikerjakan sesuai 

dengan nilai Quantum yang telah ditentukan. Nilai Quantum ini yang menjadi 

penentu seberapa cepat dalam menyelesaikan proses bisnis. Penulis menggunakan 

algoritma Round Robin yang dibuatkan sebuah tools untuk mempermudah 

perhitungan algoritma Round Robin. Tools tersebut digunakan untuk melakukan 

perhitungan sampel data yang didapat pada aplikasi Grab. 

Pada tools round robin data yang telah diolah dengan IBM SPSS harus 

berdistribusi normal dan hasil dari perhitungan tools sesuai dengan algoritma 

Round Robin.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui data proses pemesanan 

Grabbike dapat diterapkan pada tools Round Robin dan membantu penulis dalam 

menyelesaikan studi strata satu di Universitas Teknokrat Indonesia. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang 

akan diteliti adalah  

1. Apakah tools Round Robin sesuai dalam perhitungan algoritma Round 

Robin? 

2. Apakah data proses pemesanan Grabbike pada aplikasi Grab berdistribusi 

normal? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Melihat permasalahan yang ada maka penelitian ini bertujuan untuk  

1. Mengetahui pengujian tools Round Robin sesuai perhitungan algoritma 

Round Robin. 

2. Mengetahui data proses pemesanan Grabbike dapat diterapkan pada tools 

Round Robin. 

 

1.4 Batasan Masalah Penelitian 

Dari identifikasi masalah yang terpapar di atas diperoleh gambaran dimensi 

permasalahan yang begitu luas. Akan tetapi menyadari adanya keterbatasan waktu 

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 Round Robin. 

3. Penelitian ini difokuskan pada proses pemesanan GrabBike. 
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4. Tidak membahas tentang kinerja internet atau provider yang digunakan 

pada saat melakukan 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. Bagi kalangan akademik, diharapkan skripsi ini dapat dijadikan 

perbandingan dengan penelitian serupa. 

 

  


