
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Coass (Coordinator-Assistant) merupakan Praktek yang harus ditempuh 

oleh mahasiswa Fak. Kedokteran untuk kepaniteraan klinik atau pendidikan 

profesi, sehingga semua dokter muda yang menjalani kepaniteraan klinik 

semuanya adalah sarjana lulusan S1. Selain itu, di Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Malang juga masih menjalani pendidikan tambahan 

selama 2 tahun di RS Daerah di wilayah Jawa Timur sebelum lulus sebagai 

dokter. 

Algoritma genetika diperkenalkan oleh John Holland dan para peneliti dari 

university of Michigan pada tahun 1960, kemudian dipopulerkan oleh salah satu 

muridnya yaitu David Goldberg kemudian digunakan secara luas keberbagai 

bidang, termasuk dalam memecahkan permasalahan- permasalahan optimasi. Ide 

dasar dari algoritma genetika  adalah memodelkan seleksi alam menggunakan 

penurunan warisan genetika berdasarkan teori Darwin dan proses genetika atas 

kromosom. Proses berkembang biakan dengan perkawinan silang (crossover) 

untuk  menghasil kan keturunan (offspring), dan mutasi genetik (mutation). 

Setelah melalui proses-proses tersebut, maka proses selanjutnya adalah proses 

seleksi, dimana anggota-anggota populasi yang sifatnya jelek akan disingkirkan 

dari populasi. Algoritma ini dapat memecahkan masalah dengan membentuk suatu 

kromosom pada populasi awal secara acak, mengevaluasi fungsi fitness dan 

menggunakan operator genetik.  

Penjadwalan coass merupakan suatu masalah yang sangat kompleks yang 

sering disebut University Timetabling Problems (UTP). Permasalahan ini dilihat 

dari sisi dosen pendamping, tempat praktek, mahasiswa, dan waktu yang 

ditempuh. Dengan melihat adanya kemungkinan bahwa  tempat praktek hanya 

mampu diisi oleh 6 mahasiswa dengan rentan waktu 10 minggu atau kurang, 

sehingga harus dipikirkan juga solusi agar mahasiswa bisa melakukan praktek 

pada tempat yang dituju dengan tidak melebihi jadwal praktek mahasiswa yang 

lain.   
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Operator genetic bertujuan memecahkan permasalahan penjadwalan  

perkuliahan yang ditinjau dari penurunan nilai fitness setiap kromosom yang 

diambil dari fungsi algoritma genetika. Penurunan ini diambil dari individu-

individu yang terbaik yang bisa memberikan gen terbaik pada turunannya. 

Pokok permasalahan dalam penjadwalan coass adalah bagaimana 

penyusunan jadwal coass agar bisa diikuti oleh mahasiswa yang terdaftar tanpa 

harus bentrok jadwal dengan mahasiswa yang lain. Dalam penyusunan jadwal 

coass inipun terdapat kemungkinan yang selayaknya dicoba untuk menentukan 

penjadwalan yang terbaik. Untuk itu dibutuhkan metode pencarian yang dapat 

diterapkan untuk mengerjakan penjadwalan ini. Metode pencarian yang digunakan 

dalam penyelesaian permasalahan penjadwalan perkuliahan salah satunya adalah 

algoritma genetika. 

1.2 Rumusan Masalah  

Masalah kerumitan, efisiensi dan efektifitas yang sering timbul menjadi 

hambatan yang cukup besar. Dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara merancang program penjadwalan coass tersebut ? 

2. Bagaimana mengimplentasikan algoritma genetika dalam menentuan 

penempatan jadwal yang bisa efektif untuk coass? 

3. Bagaimana hasil implementasi program penjadwalan coass tersebut? 

1.3 Tujuan  

Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah Membuat  program penjadwalan coass  menggunakan Algoritma Genetika 

untuk pengambilan keputusan agar terjadi kombinasi terbaik untuk masing-

masing pasangan mahasiswa pemrogram coass dengan hasil penempatan tempat 

praktek masing-masing mahasiswa, dengan waktu praktek yang optimal 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini agar tidak terlalu jauh menyimpang dari 

permasalahan pada tujuan antara lain:  

1. Algoritma yang digunakan adalah algoritma genetika untuk  masalah 

penjadwalan  coass.  
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2.  Data yang digunakan berasal dari data-data penjadwalan lama lembaga 

kepaniteraan fak. kedokteran yang sesuai dengan masalah penjadwalan 

coass.  

3. Pengembangan aplikasi menggunakan ruang lingkup pemrograman Java 

dan menggunakan DBMS MySQL. 

1.5 Metodologi 

Penyelesaian masalah dalam tugas akhir ini dengan menggunakan 

berbagai metodologi, antara lain : 

1.5.1 Konsep Program Penjadwalan 

Penyusunan konsep program sesuai dengan judul dari proposal ini yaitu 

”Desain dan Implementasi Algoritma Genetika untuk Program Penjadwalan 

“Coass” (Study Kasus Lembaga Kepaniteraan Fak. Kedokteran UMM)” yang 

memungkinkan adanya ketepatan keluaran program dalam menempatkan 

jadwal coass  yang efektif. 

1.5.2 Riset Data 

1. Studi Kepustakaan  

Mengumpulkan data dengan cara mengambil referensi data dari buku 

kuliah serta buku yang mendukung atau yang diperlukan dalam pembuatan 

program penjadwalan coass. 

2. Observasi  

Dengan melakukan pengamatan secara langsung pada obyek yang   

diteliti yaitu data-data penjadwalan lama yang diberikan oleh lembaga 

kepaniteraan fak. kedokteran UMM. 

3. Wawancara  

Metode wawancara dilakukan pada responden (petugas kepaniteraan)   

mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penjadwalan coass. 

1.5.3 Storyboard Program 

Program penjadwalan coass merupakan program yang menerima 

inputan dari petugas kepaniteraan, kemudian melakukan proses berdasarkan 

algoritma genetika yang ditetapkan pada program tersebut sehingga didapat 
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waktu praktek sesuai dengan lokasi mahasiswa pemrogram. Proses yang 

diterapkan algoritma genetika ditampilkan dalam flowchart berikut: 

 

Gambar 1.1 FlowChart Algoritma Genetika 

1.5.4 Analisa Program 

Setelah mendapatkan berbagai macam data referensi yang diperlukan 

dan sesuai dengan judul proposal ini maka disusunlah sebuah Program 

Penjadwalan coass sesuai dengan storyboard dan algoritma yang telah 

ditentukan. 

1.5.5 Design Program 

Proses implementasi dilakukan dengan membuat desain layout sebagai 

tampilan dari Program, kemudian membuat logika penentuan waktu praktek 

dengan algoritma genetika. Setelah semua terbentuk maka akan dilakukan 

coding alur program sesuai dengan storyboard. 

1.5.6 Pengujian 

Tahap terakhir yang akan dilakukan adalah uji coba program serta akan 

dilakukan perbaikan jika terdapat kelemahan – kelemahan yang terjadi pada 
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program, bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan pada sistem yang 

sedang berjalan. Sehingga nanti diharapkan dengan adanya program ini 

petugas kepaniteraan dengan mudah memasukkan data dan mendapatkan hasil 

penjadwalan yang efektif. 

1.6  Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

BAB 1 Pendahuluan 

Berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

batasan masalah, metodologi, sistematika pembahasan yang digunakan 

untuk menyusun laporan tugas akhir. 

BAB 2  Dasar Teori 

Berisi dasar teori mengenai konsep dasar penjadwalan, pengertian 

coass, konsep dasar algoritma genetika, Mekanisme yang digunakan 

dan pengukuran performasi penjadwalan coass. 

BAB 3 Perancangan  Sistem dan Implementasi 

Berisi perancangan sistem untuk desain dan implementasi algoritma 

genetika pada penjadwalan coass. 

BAB 4 Analisa Hasil 

Berisi hasil implementasi dan pengujian sistem dari analisis 

perancangan  pada bab sebelumnya. 

BAB 5    Kesimpulan dan Saran 

Berisi kesimpulan dan saran yang didapatkan selama pelaksanaan tugas 

akhir. 

 

 


