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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sistem adalah sebuah hasil akhir dari serangkaian suatu proses yang kompleks 

yang selanjutnya disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Penjadwalan didefinisikan 

sebagai proses pengalokasian sumber untuk memilih sekumpulan tugas dalam jangka 

waktu tertentu. Tujuan penjadwalan untuk mengurangi waktu tunggu sehingga waktu 

proses dapat berkurang dan menghasilkan sebuah produktivitas. Sistem penjadwalan 

merupakan proses mengatur rencana kegiatan dengan pembagian waktu 

pelaksanaan(Hamdani & Ziveria, 2017). 

Perawatan tanaman memerlukan sistem penjadwalan yang baik. Hal ini untuk 

mendukung pertumbuhan tanaman agar menghasilkan hasil panen yang 

baik.Penjadwalan perawatan yang baik akan mendukung perawatan tanaman, 

sehingga perawatan lebih terarah, terstruktur dan tepat sasaran (Ainida, 2019).  

Desa Penampi dikenal sebagai penghasil nenas di Kabupaten Bengkalis, hal ini 

disampaikan langsung oleh petani nenas desa tersebut. Saat ini sekitar 45-55 hektar 

lahan di desa tersebut sudah ditanami nenas. Setiap petani nenas masing-masing 

memiliki kebun nenas minimal 2 hektar. Dalam proses perawatan nenas, tidak jarang 

petani mengalami human error atau kendala dalam melaksanakan proses perawatan. 

Kendala yang dihadapi dapat berupa cuaca,human error, faktor lingkungan. Akibat 

dari kendala tersebut, proses perawatan nenas menjadi tidak teratur dan berakibat 

pada pertumbuhan serta perkembangan nenas itu sendiri.  

Sistem penjadwalan yang berlangsung saat ini di Desa Penampi masih 

menggunakan cara konvensional. Petani nenas hanya memprediksi kapan tanggal 

perawatan dan bahkan seringkali mengabaikan pembersihan kebun. Kurangnya 

perhatian petani terhadap proses penjadwalan perawatan nenas dapat memicu 
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terjadinya penundaan proses perawatan nenas. Kemudian untuk mengatasi hal 

tersebut di perlukan sebuah sistem berupa aplikasi penjadwalan perawatan nenas 

untuk para petani nenas yang mampu menyusun jadwal perawatan nenas dengan baik. 

Hal ini untuk membantu petani nenas dalam mengontrol proses perawatan nenas, 

sehingga prosesperawatan nenas dapat dilakukan sesuai jadwal serta mampu 

mendapatkan hasil panen nenas yang lebih baik. 

Algoritma round robinmerupakan algoritma yang paling tua, sederhana dan 

luas serta menggunakan time quantum (Hartomo, 2005). Penelitian menggunakan 

algoritma round robintelah banyak dilakukan dalam proses penjadwalanyang bukan 

penjadwalan proses CPU. Sehingga penggunaan dan penerapan round robin untuk 

penjadwalan waktu nyata terbukti efektif (Ariyanto & Wicaksono, 2017). 

FIFO atau first in first out merupakan metode dengan alur flow dimana proses 

yang lebih dahulu masuk akan lebih dahulu dilayani(Firgia & Nurcahyo, 2021). Jika 

ada proses yang datang pada waktu yang bersamaa, maka akan di eksekusi 

berdasarkan urutan kedatangan. Jika proses di antrian belakang harus menunggu 

setiap proses yang ada di depannya selesai di eksekusi. Setiap proses yang masuk 

kedalam stuktur data antrian harus sesuai dengan waktu tiba (Parinduri & hutalung, 

2019). 

Mahasiswa dapat mengetahui jadwal mata kuliah setiap harinya pada setiap 

kelas dalam satu jurusan. Pada penelitian Prasetya (2017) dengan judul Pembuatan 

Aplikasi CarStorage dengan Menggunakan Metode FIFO (FirstinFirstOut) Berbasis 

Web. Penggunaan metode FIFO dalam penelitian ini untuk membantu dalam proses 

pemberian nomor unit mesin keluar.  

Penelitian Baskoro dan S.P (2017) dengan judul Aplikasi Reminder Jadwal 

Kerja Untuk Pekerja Casual Berbasis Android. Hasil dari penelitian ini yaitu sebuah 

aplikasi reminderjadwal kerja untuk pekerja casual dengan memanfaatkan 

smartphone dapat mengingat jadwal mereka. Selanjutnya, penelitian Mandolang, dkk 

(2017) dengan judul Rancang Bangun Aplikasi Agenda Kegiatan Pimpinan. 
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Penelitian ini menghasilkan aplikasi agenda kegiatan pimpinan yang bermanfaat 

untuk mengatur agenda kegiatan. 

Penelitian Purnia, dkk (2019) dengan judul Penerapan Metode waterfall dalam 

Perancangan Sistem Informasi Aplikasi Bantuan Sosial Berbasis Android. Penerapan 

metode waterfall dalam penelitian ini untuk merancang aplikasi Bantuan Sosial. 

Aplikasi ini bertujuan mempermudah dinas sosial dalam melakukan proses 

pengawasan penyaluran bantuan bagi masyarakat. Metode pengembangan yang 

digunakan mempermudah penulis dalam proses pengembangan perangkat lunak dan 

proses pengumpulan data. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dibutuhkan suatu aplikasi penjadwalan 

perawatan nenas yang mengatur jadwal perawatan nenas di Desa Penampi dengan 

penerapan algoritma round robin pada sistem penjadwalan. Proses pengembangan 

sistem dilakukan dengan mengikuti tahapan dari metode waterfall. Waterfall 

merupakan metode pengembangan yang dimana setiap tahapan-tahapan yang 

dilakukan secara berurutan dan berkelanjutan. 

Penelitian ini akan menghasilkan aplikasi sistem penjadwalan perawatan nenas 

berbasis android sehingga dengan sistem penjadwalan perawatan ini nantinya akan 

mempermudah petani dalam mengatur jadwal perawatan nenas sehingga hasil panen 

bisa lebih baik. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aplikasi sistem 

penjadwalan perawatan nenas dapat di bangun dengan menerapkan algoritma 

roundrobin dalam proses penjadwalan perawatan nenas. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan dalam penelitian ini yaitu aplikasi berbasis android bisa digunakan 

oleh pemilik kebun nenas atau yang bercocok tanam nenas di wilayah desa Penampi, 

kecamatan Bengkalis. 
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1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah menerapkan algoritma round robindalam  

penjadwalan perawatan nenas di desa Penampi, Kecamatan Bengkalis. 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini yaitu : 

1. Dapat mempermudah petani dalam mengatur jadwal perawatan nenas 

2. Dapat memberikan informasi jadwal kegiatan kepada petani 

3. Dapat membantu petani dalam menentukan waktu yang tepat untuk 

mengerjakan jadwal kegiatan. Hal ini dibantu oleh fitur cuaca. 
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