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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang  

Universitas merupakan lembaga ilmiah yang terdiri atas beberapa fakultas 

yang menyelenggarakan pendidikan dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu. 

Pelaksanaan semua kegiatan di universitas memerlukan banyak tenaga kerja dan 

waktu jika tidak diatur dengan baik. Pengaturan tersebut tentu saja tidak dibuat 

secara sembarangan, tetapi menggunakan jadwal yang disusun sesuai dengan 

kebutuhan setiap jurusan. Ada banyak hal yang harus dijadwalkan pada sebuah 

universitas, yaitu: penjadwalan proses penerimaan mahasiswa baru, penjadwalan 

rapat antarpengurus akademik, penjadwalan seminar-seminar bagi pegawai, 

penjadwalan mata kuliah, penjadwalan ujian pertengahan semester, penjadwalan 

ujian semester, dan penjadwalan ujian tugas akhir.  

Penjadwalan yang diteliti kali ini adalah penjadwalan ujian tugas akhir, yang 

merupakan salah satu penjadwalan utama dalam penjadwalan akademik 

universitas. Penjadwalan ujian tugas akhir adalah masalah penempatan waktu 

yang dibutuhkan, dan toleransi untuk ketersediaan dosen. Aspek yang terkait 

dalam penjadwalan tersebut harus dilibatkan dalam pertimbangan diantaranya, 

terdapat jadwal-jadwal di mana dosen yang bersangkutan tidak bisa hadir (dosen 

penguji) karena ada jadwal mengajar, dan dosen penguji bukan dosen 

pembimbing dari mahasiswa yang bersangkutan. 

Pokok permasalahan dalam penjadwalan ujian tugas akhir adalah bagaimana 

penyusunan jadwal ujian tugas akhir menyesuaikan waktu dalam menghindari 

bentrok dari segi dosen, dan waktu. Dalam penyusunan jadwal ujian tugas akhir 

ini pun terdapat sangat banyak kemungkinan yang selayaknya dicoba untuk 

menentukan penjadwalan yang terbaik. Karena itu dibutuhkan metode pencarian 

yang dapat diterapkan untuk mengerjakan penjadwalan ini. 

Pada penelitian ini, sistem penjadwalan dibuat dengan melibatkan 

parameter-parameter yang terdiri atas mahasiswa, dosen, jadwal mengajar dosen 

dan waktu. Karena keterbatasan ketersediaan waktu kosong dosen maka 
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penanganan pelayanan penjadwalan tersebut perlu dilakukan secara baik, tepat 

dan benar sehingga dapat meminimumkan keluhan dari dosen dan mahasiswa. 

Pada penelitian sebelumnya telah dijelaskan bahwa algoritma genetika 

mampu menyelesaikan permasalah dalam penjadwalan. Karena alasan tersebut, 

maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dan perancangan aplikasi 

penjadwalan ujian tugas akhir pada Jurusan Teknik Informatika UMM dengan 

algoritma genetika untuk memudahkan dalam penyusunan jadwal ujian. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diangkat dalam menyelesaikan tugas akhir ini 

adalah: 

a. Bagaimana pembuatan aplikasi dari implementasi algoritma genetika  

untuk penjadwalan ujian tugas akhir Jurusan Teknik Informatika 

Universitas Muhammadiyah Malang? 

b. Bagaimana kinerja atau performa dari aplikasi implementasi algoritma 

genetika  untuk penjadwalan ujian tugas akhir Jurusan Teknik Informatika 

Universitas Muhammadiyah Malang ? 

 

1.3.  Tujuan 

Adapun tujuan pembuatan tugas akhir ini adalah: 

a. Membuat aplikasi dari implementasi algoritma genetika  untuk 

penjadwalan ujian tugas akhir jurusan teknik informatika Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

b. Mengetahui  kinerja atau performa dari aplikasi implementasi algoritma 

genetika  untuk penjadwalan ujian tugas akhir jurusan teknik informatika 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Untuk menyederhanakan permasalahan dan pembahasan yang terlalu luas 

maka dibuat batasan-batasan sebagai berikut:  

a. Sistem yang akan dibuat menggunakan metode genetika (Genetic 

Algorithm). 



3 

 

b. Sistem yang akan dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java dan 

database MySQL. 

c. Data yang digunakan adalah data Jurusan Teknik Informatika UMM yang 

real. 

d. Sistem yang dibangun dibuat hanya untuk menyelesaikan penjadwalan 

ujian tugas akhir Jurusan Teknik informatika UMM. 

e. Ruangan yang akan digunakan untuk ujian hanya ada 1 ruangan yaitu 

ruang sidang. 

f. Dalam 1 waktu ujian hanya 2 mahasiswa yang mengikuti ujian. 

 

1.5. Metodologi 

Metodologi penyelesaian masalah yang dilakukan dalam menyelesaikan 

tugas akhir ini adalah: 

1) Pemahaman Sistem dan Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi-informasi yang diperlukan 

dalam proses perancangan dan implementasi sistem yang akan dibangun, 

serta analisis terhadap data-data yang dibutuhkan. Mempelajari berbagai 

macam literatur tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan rumusan 

masalah. 

2) Konsultasi dengan Dosen Pembimbing  

Konsultasi dengan dosen pembimbing, berkaitan dengan proses pengerjaan 

dan penyelesaian setiap masalah-masalah yang ditemukan selama proses 

pengerjaan tugas akhir berlangsung. 

3) Pengumpulan Data 

Pengumpulan data meliputi pencarian data laporan keuangan sebuah 

perusahaan dalam tiga tahun terakhir. 

4) Perancangan Sistem  

Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem yang meliputi: 

a. Perancangan dan Arsitektur Sistem 

Pada tahap perancangan dan arsitektur sistem ini yang dilakukan adalah 

menentukan model perancangan sistem untuk pembuatan aplikasi 
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implementasi algoritma genetika untuk penjadwalan ujian tugas akhir Jurusan 

Teknik Informatika UMM. 

b. Perancangan Data 

Pada tahap ini dilakukan perancangan data yang merupakan komponen yang 

akan diolah dalam proses pembuatan aplikasi. Data ini bersifat data real dari 

Jurusan Teknik Informatika UMM. 

c. Perancangan Proses 

Pada tahap ini dilakukan analisis dan perancangan implementasi algoritma 

genetika untuk penjadwalan ujian tugas akhir. Diawali proses penggunaan 

algoritma genetika dan diakhiri proses pembuatan aplikasi. 

5) Implementasi Sistem 

Implementasi sistem adalah proses perwujudan perancangan yang telah 

dilakukan kedalam bentuk interface perangkat lunak maupun kode-kode 

program sesuai dengan algoritma dan bahasa pemograman yang dipilih. 

6) Pengujian dan analisa hasil program 

Hasil implementasi sistem yang telah dikembangkan akan diuji cobakan pada 

data dan hasilnya akan dianalisa apakah sudah sesuai dengan logika dari 

algoritma genetika. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulisan skripsi 

dibagi dalam beberapa BAB dengan sistematika sebagai berikut : 

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 
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Menjelaskan mengenai cara kerja beserta analisa perencanaan sistem 

sesuai dengan teori-teori dasar yang ada. 

BAB  IV  : Implementasi Dan Pengujian 

Berisi tentang pembuatan program dan pengoperasiansistemuntuk 

mendapatkan hasil prediksi kebangkrutan perusahaan yang sesuai 

dengan latar belakang yang diajukan menggunakan algoritma Anfis. 

BAB  V  : Kesimpulan Dan Saran 

Merupakan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, 

yang merupakan hasil akhir dari pembahasan masalah. 

 


