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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penjadwalan merupakan salah satu hal terpenting dalam suatu 

lembaga pendidikan, begitu juga untuk lingkup Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK). Penjadwalan pelajaran pada SMK tersebut meliputi 

jadwal mata pelajaran, pembagian guru di kelas, dan pembagian waktu 

praktikum di laboratorium berdasarkan kelas dan jurusan masing-masing. 

Untuk itu, penjadwalan pelajaran tersebut harus disusun dengan benar dan 

teliti. Sehingga tidak terjadi bentrok baik antar mata pelajaran, guru, kelas 

dan lab. 

SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen Malang merupakan salah satu 

sekolah yang memiliki permasalahan dengan penjadwalan pelajaran. Hal 

tersebut dikarenakan jumlah siswa yang lebih banyak dengan daya tampung 

kelas dari sekolah tersebut menyebabkan terjadinya sistem sekolah masuk 

pagi dan siang. Sehingga cukup menyulitkan dalam pengaturan jadwal 

pelajaran pada tiap semesternya. 

Untuk mengatasi masalah penjadwalan pelajaran ini, diperlukan 

sebuah algoritma optimasi yang efektif dalam implementasinya terhadap 

masalah penjadwalan. Algoritma optimasi sendiri, dibagi menjadi dua, 

yakni algoritma deterministik (deterministic) dan probabilistik 

(probabilistic). Pada algoritma deterministik, pada setiap langkah eksekusi 

terdapat maksimum satu jalan untuk diproses. Sedangkan algoritma 
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probabilistik berusaha menemukan solusi yang bagus tanpa melebihi 

batasan waktu yang disediakan. Solusi yang bagus belum tentu yang paling 

optimum (global optimum), tetapi sudah dapat diterima oleh user. Salah satu 

algoritma probabilistik yang dapat digunakan adalah algoritma Particle 

Swarm Optimization (PSO). Dengan menggunakan algoritma tersebut, akan 

didapatkan solusi optimum berdasarkan posisi dan kecepatan partikel yang 

di-update pada setiap iterasi, sehingga partikel tersebut bias menghasilkan 

solusi baru yang lebih baik. Dengan konsep tersebut, PSO lebih mudah 

diimplementasikan dan parameter yang harus disetel hanya sedikit.  

Pada penelitian ini, penulis akan mengimplementasikan metode 

particle swarm optimization pada optimasi penjadwalan pelajaran. 

Pembuatan aplikasi ini akan menggunakan bahasa pemrograman java. Hal 

tersebut karena bahasa pemrograman java mendukung untuk diterapkan ke 

beberapa platform, baik desktop, web, maupun mobile. Sehingga dapat 

dikembangkan dengan mudah jika nantinya akan pengembangan dari 

aplikasi tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil beberapa 

rumusan masalah yang akan diselesaikan pada penelitian ini, yaitu sebagai 

berikut:  

a. Bagaimana membuat jadwal pelajaran dan pembagian guru pengajar 

serta pengaturan waktu masuk sekolah pada SMK Muhammadiyah 

1 Kepanjen Malang secara optimal dan tidak terjadi bentrok ? 
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b. Bagaimana implementasi metode particle swarm optimization pada 

optimasi penjadwalan pelajaran? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Merancang suatu aplikasi yang berfungsi untuk menyusun jadwal 

pelajaran di SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen Malang 

b. Mengimplementasikan metode particle swarm optimization pada 

proses komputasi penjadwalan pelajaran di SMK Muhammadiyah 1 

Kepanjen Malang 

c. Mempermudah dan mempercepat proses pembuatan jadwal 

pelajaran di SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen Malang. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut. 

a. Atribut yang akan digunakan dalam pembuatan jadwal pelajaran 

meliputi guru, jumlah kelas, lab, dan jam pelajaran 

b. Aplikasi yang dihasilkan nantinya merupakan aplikasi yang 

membantu menyusun jadwal pelajaran dan pembagian guru pada 

tiap-tiap kelas yang ada di SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen 

c. Metode particle swarm optimization digunakan untuk mengatasi 

masalah optimasi penjadwalan. 
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d. Aplikasi akan dibuat menggunakan bahasa pemrograman java yang 

berbasis desktop. 

 

1.5 Metodologi Penyelesaian masalah 

 Berikut ini merupakan metodologi yang penulis lakukan dalam pengerjaan 

tugas akhir: 

a. Studi Pustaka 

Pada tahap ini akan dilakukan pengumpulan berbagai literature 

yang berhubungan dengan pembuatan aplikasi ini. Literature tersebut 

dapat berupa jurnal, makalah, buku, tutorial, artikel yang terkait dengan 

pembuatan aplikasi ini, seperti literarure tentang penjadwalan, 

algoritma optimasi maupun metode particle swarm optimization itu 

sendiri serta bagaimana penerapan metode tersebut pada fungsi 

optimalisasi pada penjadwalan. 

 Pemahaman tentang bahasa pemrograman java juga akan 

dilakukan pada tahap ini. Java merupakan bahasa pemrograman yang 

akan digunakan dalam pembuatan aplikasi ini ini. Hal tersebut karena 

bahasa pemrograman java mendukung untuk diterapkan ke beberapa 

platform, baik desktop, web, maupun mobile. Sehingga dapat 

dikembangkan dengan mudah jika nantinya akan pengembangan dari 

aplikasi tersebut. 

 

b. Perancangan Sistem 
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Pada tahap ini akan dilakukan analisa terhadap alur jalannya 

sistem pada aplikasi penjadwalan yang diimplementasikan 

menggunakan algoritma particle swarm optimization. Konsep 

selanjutnya akan digambarkan menggunakan flowchart, use case 

diagram, activity diagram, sequence diagram dan class diagram. 

c. Implementasi program. 

Algoritma particle swarm optimization akan 

diimplementasikan pada sistem penjadwalan sesuai dengan konsep 

yang telah dibuat sebelumnya. Coding program akan dilakukan dengan 

menggunakan bahasa pemrograman java.  

d. Pengujian sistem. 

Setelah aplikasi selesai dibuat, maka akan dilakukan pengujian 

terhadap penjadwalan yang dibuat sesungguhnya pada SMK 

Muhammadiyah 1 Kepanjen. Pengujian dilakukan  berdasarkan data-

data guru, kelas, mata pelajaran dan laboratorium yang ada pada 

sekolah tersebut. Hasil pengujian tersebut nantinya akan dibandingkan 

dengan penjadwalan manual yang telah mereka lakukan sebelumnya. 

Kemudian akan didapatkan seberapa tinggi tingkat error dari program 

serta algoritma yang digunakan 

Implementasi dari algoritma particle swarm optimization juga 

akan diuji untuk melihat berapa besar tingkat kesalahan / error yang 

terjadi. Sehingga diketahui berapa tinggi tingkat optimasi dari 

algoritma ini ketika diterapkan untuk sistem penjadwalan pelajaran. 

e. Penyusunan laporan. 
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Penyusunan laporan merupakan tahap akhir dari proses pembuatan 

aplikasi penjadwalan ini. Pada laporan tersebut akan dicantumkan seluruh 

proses pengerjaan aplikasi ini dan implementasi dari algoritma yang 

digunakan, yakni particle swarm optimization, dimulai dengan studi 

pustaka hingga pengujian sistem. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Buku tugas akhir ini dibagi menjadi beberapa bab dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, metodologi, dan sistematika penulisan 

yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir. 

BAB II  : DASAR TEORI 

Bab ini akan menjelaskan tentang teori dasar yang digunakan. 

Teori mengenai algoritma particle swarm optimiztion juga akan 

dibahas pada bab ini.   

BAB III  : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini akan menjelaskan tentang alur sistem sistem penjadwalan 

pelajaran serta implementasi algoritma particle swarm 

optimization pada aplikasi tersebut. Perancangan sistem akan 

digambarkan menggunakan Unified Modeling Language (UML). 

BAB IV  : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
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Bab ini berisi tentang implementasi penjadwalan pelajaran 

dengan menggunakan algoritma particle swarm optimization 

serta pengujian hasil penjadwalan ketika menggunakan algoritma 

particle swarm optimization dibandingkan dengan cara manual. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari aplikasi 

penjadwalan yang telah dibuat serta algoritma particle swarm 

optimization yang telah diimplementasikan pada aplikasi 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


