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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penjadwalan seminar proposal dan seminar hasil yang baik dan 

optimal tentu akan meningkatkan mutu pelayanan pendidikan bagi 

mahasiswa sebab mampu menjadwalkan sumberdaya yang ada yaitu tenaga 

pengajar, jadwal mengajar dan ruangan yang ada secara maksimal. Suatu 

penjadwalan seminar proposal dan seminar hasil selain melibatkan 

mahasiswa tentunya akan melibatkan dosen. Dosen harus menyediakan 

waktu menyesuaikan dengan aktifitas mereka, karena itu sebauh 

penjadwalan yang baik dan optimal sangat diperlukan. 

Penjadwalan seminar proposal dan seminar hasil yang dilakukan oleh 

jurusan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Malang sampai saat 

ini masih diimplementasikan secara manual. Penanggungjawab penjadwalan 

seminar proposal dan seminar hasil akan melihat jadwal pembelajaran yang 

sedang berlaku, mencari ruangan yang kosong dan memperhitungkan jumlah 

dosen yang ada sesuai dengan spesifikasi masing-masing untuk disusun 

menjadi jadwal seminar proposal dan seminar hasil. Dengan padatnya sistem 

pembelajaran yang berlangsung dan keterbatasan jumlah dosen yang ada 

maka jurusan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Malang 

dituntut untuk mampu memberikan penjadwalan seminar proposal dan 

seminar hasil yang optimal bagi mahasiswanya. Namun dengan masih 

digunakannya sistem penjadwalan yang manual maka panjadwalan seminar 

proposal dan seminar hasil masih belum optimal karena memakan waktu 

yang lama. Dalam hal ini sistem penjadwalan yang menerapkan teknologi 

komputasi diharapkan mampu memberikan solusi yang optimal. 

Banyak algoritma yang  dapat digunakan untuk mengatasi 

permasalahan penjadwalan salah satunya adalah algoritma genetika. 

Algoritma genetika merupakan algoritma optimasi yang cara kerjanya 

meniru mekanisme seleksi alam. Beberapa penelitian tentang algoritma ini 
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pernah dilakukan diantaranya oleh Ivan Nugraha hasil akhiriterasi diperoleh 

solusi penjadwalan dengan fitness 0,0083. Dengan menggunakan metode 

best fitness, maka algoritma Genetika akan selalu menunjukkan kenaikan 

fitness atau dengan kata lain generasi selanjutnya lebih baik atau minimal 

sama dengan generasi sebelumnya. Penelitian selanjutnya dilakukan dengan 

membandingan algoritma GA dan Differential evolution (B.V.Babudan M. 

Mathew LeenusJehan )pada dua permasalahan di classical Himmelblau 

function optimization, hasil simulasi menunjukkan hasil perbandingan GA, 

Differential evolution memberikanhasil yang optimum dengan lebih sedikit 

iterasi. Storn dan Price telah membuktikan bahwa Differential evolution 

lebih akurat dan lebih efisien dibandingkan simulated annealing (metode 

berbasiskan probabilitas dan statistik) dan algoritma genetika (GA). 

Keunggulan Differential evolution dibandingkan algoritma yang lain adalah 

strukturnya yang sederhana, mudah untuk diaplikasikan, cepat, dan tangguh. 

Untuk itu pada tugas akhir ini implementasinya menggunakan algoritma 

Differential evolution. 

Differential evolution merupakan algoritma pengembangan dari 

algoritma genetika yang prinsip dan filosofinya sama seperti genetika yang 

meniru perilaku alam. Differential evolution memiliki solusi optimal global 

yang multidimensional dengan probabilistik yang lebih baik, lebih efektif, 

handal dan performansinya kuat. Selain itu, Differential evolution memiliki 

strategi optimasi sederhana untuk proses optimasi yang cepat dengan iterasi 

yang sedikit untuk menemukan optimal global solution. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, diperoleh beberapa 

rumusan masalah yang akan dipecahkan. Diantaranya: 

a. Bagaimana menerapkan algoritma Differential evolution untuk penjadwalan 

seminar proposal dan seminar hasil ? 

b. Bagaimana pembuatan aplikasi dari implementasi algoritma Differential 

evolution untuk penjadwalan seminar proposal dan seminar hasil ? 

c. Bagaimana kinerja aplikasi dari implementasi algoritma Differential 

evolution untuk penjadwalan seminar proposal dan seminar hasil? 
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1.3 Batasan Masalah 

Permasalahan yang akan diselesaikan implementasi algoritma 

Differential evolution untuk penjadwalan seminar proposal dan seminar hasil. 

Parameter-parameter yang terdapat dalam implementasi algoritma 

Differential evolution untuk penjadwalan seminar proposal dan seminar hasil  

adalah sebagai berikut: 

a. Metode yang digunakan adalah algoritma Differential evolution. 

b. Variabel yang digunakan adalah jumlah dosen, jadwal mengajar dan 

ruangan yang kosong. 

c. Data yang digunakan berasal dari jurusan Teknik Informatika Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

d. Aplikasi ini dibangun hanya untuk penjadwalan seminar proposal dan 

seminar hasil. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Menerapkan  algoritma Differential evolution untuk penjadwalan seminar 

proposal dan seminar hasil. 

b. Mengetahui pembuatan aplikasi dari implementasi algoritma Differential 

evolution untuk penjadwalan seminar proposal dan seminar hasil.  

c. Mengetahui  kinerja aplikasi dari implementasi algoritma Differential 

evolution untuk penjadwalan seminar proposal dan seminar hasil. 

 

1.5 Metodologi 

Dalam pengerjaan penilitian ini, akan digunakan pendekatan 

analysis, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

1. Studi Pustaka dan Pengumpulan Data 

Mengumpulkan dan mempelajari berbagai literatur, artikel 

maupun jurnal-jurnal penelitian yang berhubungan dengaalgoritma 

Differential evolution. 
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2.  Membuat Desain dan Rancang Sistem 

a. Perancangan Sistem 

Pada tahap perancangan dan arsitektur system ini yang dilakukan 

adalah menentukan model perancangan system untuk pembuatan 

aplikasi implementasi algoritma Differential evolution untuk 

penjadwalan seminar proposal dan seminar  hasil. 

b. Perancangan data 

Pada tahap ini dilakukan perancangan data yang merupakan 

komponen yang akan diolah dalam proses pembuatan aplikasi. 

Data ini yang digunakan merupakan data dari jadwal mengajar 

dosen – dosen. 

c. Perancangan proses 

Pada tahap ini dilakukan analisis dan perancangan implementasi 

algoritma Differential evolution untuk penjadwalan seminar 

proposal dan seminar hasil. Diawali proses penggunaan algoritma 

Differential evolutiondan diakhiri proses pembuatan aplikasi. 

d. Perancangan antarmuka 

Pada tahap ini dilakukan perancangan antarmuka untuk 

memudahkan pengoperasian aplikasi atau perangkat lunak pada 

system yang dibangun.  

 

3. Mengimplementasikan Sistem ke Bahasa Pemrograman 

Dalam tahap ini, desain dan rancangan sistem yang telah dibuat 

pada tahap sebelumnya diimplementasikan dalam sebuah bahasa 

pemrograman. Karena konsep yang digunakan adalah object oriented 

programming, maka PHP di pilih sebagi bahasa pemrogramannya, dan 

basis data yang digunakan adalah MySQL. 

 

4. Deployment dan Uji Coba Aplikasi 

Aplikasi ini akan di ujicoba secara keseluruhan dan dilakukan 

evaluasi, baik dari segi fungsionalitas maupun eksperiment untuk 
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memastikan bahwa aplikasi yang telah dibuat sudah benar dan sesuai 

dengan karakteristik yangditetapkan. Jika dalam proses uji coba ini 

ditemukan error maka, aplikasi ini akan di-maintenance untuk 

memperbaiki beberapa kekurangan yang ditemukan saat uji coba 

tersebut. 

5. Penyusunan Laporan Tugas Akhir 

Tahap terakhir ini merupakan dokumentasi pelaksanaan tugas 

akhir. Diharapkan, laporan tugas akhir ini bermanfaat bagi pembaca 

yang ingin mengembangkan sistem ini lebih lanjut. Maupun pada lain 

kasus. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 

BAB I: PENDAHULUAN 

Berisi ulasan permasalahan sehingga dapat diangkat menjadi 

suatu kajian tugas akhir. Serta latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan,  manfaat, batasan masalah, metodologi, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Membahas teori dasar yang berhubungan dengan pembuatan 

sistem. Dasar teori dari literature dan referensi yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diangkat sebagai bahan tugas akhir. 

BAB III: ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Menjelaskan mengenai cara kerja beserta analisa perencanaan 

sistem sesuai dengan teori-teori dasar yang ada. 

BAB IV: IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Berisi tentang pembuatan program, pengoperasian serta 

pengujian sistem pejadwalan seminar proposal dan seminar 

hasi sesuai dengan latar belakang yang diajukan menggunakan 

algoritma Differential evolution.  
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BAB V  : PENUTUP 

Merupakan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya, yang merupakan hasil akhir dari pembahasan 

masalah. 

 


