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Bab I PENDAHULUAN 

 

 Pada Bab I Pendahuluan terdapat uraian latar belakang dari penelitian, 

rumusan masalah dan batasan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian, 

tujuan dan manfaat penelitian, metodologi pengerjaan dan sistematika penulisan 

 

1.1 Latar Belakang 

Suatu permasalahan penjadualan akan muncul dalam situasi dimana satu 

kumpulan aktivitas harus diproses pada jumlah sumber daya (resources) yang 

terbatas dan dalam waktu yang terbatas. Permasalahan penjadualan ini bisa 

muncul di segala bidang, semisal pergudangan, agen perjalanan, transportasi, 

dan juga di bidang akademik. 

Dalam dunia pendidikan, penjadualan belajar mengajar diartikan sebagai 

penjadualan sejumlah mata pelajaran dimana  setiap mata pelajaran tersebut 

diberikan sejumlah ruangan dan periode waktu tertentu. Beberapa hal yang 

berhubungan dengan penjadualan antara lain mata pelajaran, ketersediaan 

ruangan, waktu pelaksanaan,  ketersediaan tenaga pengajar, jumlah murid, 

kapasitas ruangan dan lain sebagainya. Semakin bertambah jumlah variable 

yang mempengaruhi suatu penjadualan akan semakin sulit untuk dilakukan 

secara manual karena hanya akan memperbesar peluang terjadinya kesalahan 

dalam penyusunan jadual.  

Berdasarkan hal diatas, diperlukan pengembangan sistem penjadualan 

dengan menggunakan mekanisme komputasi tertentu untuk bisa bekerja secara 

otomatis dan optimal. Berbagai algoritma dan metode telah diteliti dan 

dikembangkan oleh pakar untuk memecahkan permasalahan otomatisasi 

penjadualan tesebut. Salah satu algoritma yang dikembangkan dan cukup hangat 

dibicarakan adalah metode Constraint Satisfaction. Algoritma ini patut 

dipertimbangkan karena memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan 

algoritma lainnya, karena programnya sederhana, dan sangat mungkin untuk 

bereksperimen mendapatkan penyelesaian dengan program terbaik (efisien) dan 

waktu komputasi tercepat. 
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Permasalahan penjadualan yang dihadapi oleh bimbingan belajar (Bimbel) 

PEP CENTRAL MAN 3 Malang adalah pembuatan jadual belajar mengajar. 

Apabila penjadualan tersebut dapat diotomatisasi, maka permasalahan tersebut 

akan menjadi lebih mudah dan terstruktur. Pada bimbel, dalam penjadualan 

belajar-mengajar ini terdapat sekumpulan mata pelajaran yang harus 

dilaksanakan dalam jumlah ruangan dan waktu yang terbatas disamping harus 

mempertimbangkan batasan-batasan lain misalnya kesediaan jam mengajar 

tutor, dan batasan kemampuan seorang siswa menerima materi dalam satu hari. 

Aplikasi yang akan dibuat dengan metode Constraint Satisfaction ini 

diharapkan dapat mengotomatisasi dan mengoptimalisasi pembuatan jadual 

Bimbel PEP CENTRAL MAN 3 Malang yang dalam penelitian ini sebagai 

tempat studi kasus yang dipakai penulis, sehingga jadual belajar-mengajar 

bimbel menjadi semakin terstruktur dan mudah. Kedepannya perangkat lunak 

ini dapat dilengkapi dengan penyelesaian rumusan Soft Constraint dan user 

interface yang lebih baik, sehingga dapat dimanfaatkan lebih baik lagi.   

 1.2. Rumusan Masalah 

Penjadualan bimbel yang akan diteliti mengambil data yang sudah ada 

pada pada PEP CENTRAL 3 Malang. Pengerjaan terletak pada penyelesaian 

masalah pembuatan jadual. Permasalahan dalam pembuatan aplikasi 

penjadualan dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu : 

1. Hard Constraint, merupakan batasan-batasan yang harus dipenuhi 

dalam pembuatan penjadualan, antara lain : 

- Bagaimana menghindari ruangan yang bentrok 

- Bagaimana agar tutor tidak mengajar di dua tempat pada 

waktu yang sama 

2. Soft Constraint, merupakan batasan yang merupakan permintaan 

pribadi komponen dari penjadualan, antara lain : 

- Permintaan tutor untuk mengajar hanya pada hari dan jam 

tertentu.  

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dibuat rumusan masalah 

sebagai berikut : 
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1. Bagaimana menganalisa data dan kebutuhan untuk aplikasi penjadualan 

bimbel PEP CENTRAL MAN 3 Malang? 

2. Bagaimana algoritma CSP ini dapat menyelesaikan hard constraint dan 

soft constraint pada aplikasi penjadualan yang akan dibuat? 

3. Bagaimana membuat desain perangkat lunak aplikasi penjadualan 

bimbingan belajar dengan metode constraint satisfaction yang mudah 

dipahami oleh pegawai Bimbel PEP CENTRAL MAN 3 Malang? 

4. Bagaimana mengimplementasikan desain perangkat lunak ke dalam 

bahasa pemrograman? 

5. Bagaimana menguji perangkat lunak secara keseluruhan? 

 

1.3.  Tujuan  

Adapun tujuan dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Membuat aplikasi penjadualan belajar-mengajar pada bimbel PEP 

CENTRAL MAN 3 Malang. 

2. Dapat menerapkan algoritma Constraint Satisfaction pada aplikasi 

penjadualan. 

3. Membuat user interface yang memudahkan user dalam 

menggunakan aplikasi tersebut. 

 

1.4 Batasan Masalah 

  Pada tugas akhir ini permasalahan dibatasi hanya sampai 

perancangan perangkat yang meliputi :  

1. Studi kasus yang dipakai dalam aplikasi ini adalah bimbel PEP 

CENTRAL MAN 3 Malang. 

2. Fokus pengerjaan penelitian ini terletak pada penyelesaian masalah 

pembuatan jadual, sedangkan untuk penyediaan  data  source  

seperti data  mata pelajaran, data tutor, dan lain sebagainya 

dianggap telah tersedia di database. 

3. Aplikasi ini berbasis dekstop dengan bahasa pemrograman J2SE. 

4. Pembuatan fokus pada pembuatan jadual. 
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1.5  Metodologi 

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini digunakan metodologi sebagai 

berikut: 

1. Studi literatur  

      Mengumpulkan Informasi dan mempelajari literatur - literatur baik 

berupa buku, jurnal dan artikel, maupun website yang berhubungan 

dengan penjadualan serta algoritma Constraint Satisfaction. Algoritma 

Constraint Satisfaction sendiri Merupakan sebuah pendekatan untuk 

menyelesaikan suatu masalah dengan tujuan menemukan keadaan atau 

obyek yang memenuhi sejumlah persyaratan atau kriteria. Sebuah 

constraint diartikan sebagai sebuah  batasan dari solusi yang 

memungkinkan dalam sebuah problem optimasi. 

2. Proses Desain 

 Mengimplementasikan algoritma Constraint Satisfaction ke dalam 

desain perangkat lunak. Pada penelitian ini, pembentukan Constraint 

Satisfaction menjadi desain perangkat lunak dengan menggunakan 

konsep object oriented design.  

Sesuai data pada studi literatur yang dilakukan maka secara garis besar 

program memiliki alur :  

1. Mengambil data dari database dan digunakan sebagai inisialisasi 

domain, variable, dan constraint dari suatu obyek constraint 

satisfaction problem. 

2. Menyelesaikan CSP dengan menggunakan kelas-kelas yang 

tersedia dalam package yang akan dibuat.  

3. Hasil penyelesaian CSP disimpan kembali ke dalam database 

pada entitas jadual. 

4. Membuat interface untuk menampilkan jadual yang sebelumnya 

telah tersimpan di dalam database. 
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3. Implementasi  

      Dalam tahap ini, sebelum implementasi perangkat lunak, perlu 

dilakukan pembuatan basis data. Dalam hal ini basis data yang dibuat 

diatas platform PostgreeSQL. Karena konsep yang digunakan adalah 

object oriented design, maka java dipilih sebagai bahasa 

pemrogramannya.  

 

4. Evaluasi 

      Pada tahap ini penulis memeriksa apakah aplikasi telah berjalan 

sebagaimana mestinya serta memenuhi hard constraint dan soft contraint. 

Jika dalam proses uji coba ini ditemukan bug atau hole program maka 

aplikasi akan di-maintenance untuk memperbaiki beberapa kekurangan 

yang ditemukan saat uji coba tersebut. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

      Penulisan dalam tugas akhir ini, terbagi menjadi : 

BAB I.    PENDAHULUAN. 

Pada Bab I terdapat uraian  latar belakang dari penelitian, 

rumusan masalah dan batasan masalah yang akan 

dipecahkan dalam penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, 

metodologi pengerjaan dan sistematika penulisan.  

BAB II.   LANDASAN TEORI 

Pada Bab II akan membahas teori-teori dan tinjauan 

pustaka yang mendukung dalam penelitian pembuatan 

aplikasi penjadwalan bimbingan belajar. 

BAB III.   ANALISA DAN PERANCANGAN SYSTEM 

Pada Bab III berisi tentang proses analisa dan perancangan 

sistemnya, seperti deskripsi umum perangkat lunak, 

spesifikasi dari perangkat lunak, serta fungsi dari perangkat 

lunak tersebut. 

BAB IV.   IMPLEMENTASI DAN HASIL UJI COBA 

Pada Bab IV berisi implementasi dan hasil pengujian 

aplikasi serta pembahasan terhadap sistem yang telah 

dibuat 

BAB V.   KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada Bab V ini memuat kesimpulan dan saran-saran yang 

didapatkan penulis untuk mengembangkan sebuah software 

yang lebih sempurna dan sesuai dengan kriteria yang 

diinginkan. 

 

 

 

 

 


