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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pengertian jadwal menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pembagian 

waktu berdasarkan rencana pengaturan urutan kerja; daftar atau tabel kegiatan 

atau rencana kegiatan dengan pembagian waktu pelaksanaan yang terperinci, 

sedangkan pengertian penjadwalan adalah proses, cara, perbuatan menjadwalkan 

atau memasukkan dalam  jadwal. Menurut Heizer dan Render, 1996 (Lee,2000) 

penjadwalan berhubungan dengan alokasi yang memuaskan antara sumber daya 

dan waktu untuk mencapai kelancaran tugas organisasi. 

Kegiatan penerapan jadwal guru mengajar dalam suatu sekolah adalah hal 

yang rumit. Terdapat berbagai aspek yang berkaitan dalam penjadwalan tersebut 

yang harus dilibatkan antara lain terdapat jadwal-jadwal di mana guru yang 

bersangkutan tidak bisa mengajar. Tidak boleh adanya jadwal mengajar guru yang 

beririsan dengan jadwal mata pelajaran kelas yang lainya, Distribusi jadwal KBM 

(kegiatan belajar mengajar) juga diharapkan dapat merata tiap harinya untuk 

setiap kelas. Pekerjaan penjadwalan guru mengajar ini akan semakin berat jika 

melibatkan semakin banyak kelas per angkatannya 

Selama ini penjadwalan mengajar guru di SMA (Sekolah Menengah Atas) 

yang meliputi jadwal mata pelajaran dan pembagian guru di setiap kelas yang ada 

masih menggunakan cara manual, sedangkan untuk membagi guru sesuai dengan 

bidangnya dalam ruang kelas dan waktu tertentu diperlukan pengaturan yang 

cukup rumit. Dalam tugas akhir ini penulis melakukan observasi mengenai jadwal 

guru SMA WIDYA GAMA MALANG. Permasalahan yang dihadapi di SMA 

tersebut adalah sistem penjadwalan yang masih manual, dengan hal tersebut 

penulis ingin membuat suatu sistem komputasi yang telah dibuat untuk dapat 

dipergunakan menyusun jadwal pelajaran secara otomatis. Jadwal pengajar dan 

mata pelajaran akan diatur untuk menghindari adanya persamaan waktu, ruang 

mengajar guru dan kegiatan belajar siswa. 
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Proyek akhir ini akan membuat suatu sistem komputasi yang dapat 

menggantikan cara manual tersebut dan dapat menghasilkan hasil yang lebih 

bagus dan waktu yang lebih singkat, hanya dengan memberikan parameter input 

yang dibutuhkan, dapat menghasilkan jadwal mengajar guru SMA yang 

diinginkan. Sampai saat ini, metode yang dikenal sebagai metode yang diakui 

potensinya memiliki teknik optimasi untuk menyelesaikan permasalahan yang 

kompleks adalah Algoritma Genetika dan telah sukses dijalankan di kalangan 

teknik seperti yang dikatakan Mitsuo Gen termasuk permasalahan timetabling 

atau penjadwalan. Sehingga dalam pembuatan sistem penjadwalan mengajar guru 

SMA ini metode yang dipilih untuk dipergunakan adalah algoritma genetika. 

Algoritma genetika merupakan salah satu jenis utama dari algoritma 

evolusioner (evolutionary algorithm) yang diinspirasi oleh teori evolusi dalam 

konsep biologi oleh Darwin, dimana di dalam proses evolusi dapat terjadi 

perkawinan silang (cross over) dan mutasi (mutation). Algoritma genetika dimulai 

dengan memilih himpunan penyelesaian,  digambarkan dengan kromosom, yang 

disebut dengan populasi.  Solusi dari satu populasi diambil untuk membentuk 

populasi baru, dimana pemilihannya tergantung dari  fitness terbaiknya. Hal 

tersebut dapat dimotivasi dengan harapan bahwa populasi yang baru akan lebih 

baik dibandingkan populasi terdahulu. Proses ini dilakukan berulang-ulang hingga 

kondisi tertentu terpenuhi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, disusun perumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana menentukan jadwal guru mengajar mata pelajaran di SMA 

WIDYA GAMA MALANG dengan menggunakan algoritma 

genetika. 

2. Bagaimana menyusun penjadwalan dengan menggunakan algoritma 

genetika sehingga diperoleh jadwal otomatis untuk pasangan mata 

pelajaran, waktu, ruang dan pengajar (guru) secara keseluruhan. 
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1.3 Batasan Masalah 

Analisis yang sudah dilakukan dapat dirumuskan menjadi beberapa 

batasan masalah pada proses penjadwalan. Adapun batasan masalah tersebut 

adalah: 

1. Menghindari adanya persamaan waktu, ruang mengajar guru dan 

kegiatan belajar siswa. 

2. Proses penjadwalan ini hanya dibuat senin-sabtu. 

3. Penghentian penjadwalan algoritma genetika ditentukan dari jumlah 

iterasi yang ditentukan. 

4. Adanya batasan guru mengajar dalam waktu satu minggu. 

5. Guru dapat memilih jam mengajar efektif mulai kegiatan belajar 

dimulai pukul 07.00 – 14.45 WIB. 

6. Sistem yang dibuat menggunakan aplikasi java. 

7. Sistem yang dibuat penyimpanan databasenya menggunakan My 

SQL. 

 

1.4 Tujuan  

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah: 

1. Menentukan jadwal guru mengajar mata pelajaran di SMA WIDYA 

GAMA MALANG dengan menggunakan algoritma genetika. 

2. Menyusun penjadwalan dengan menggunakan algoritma genetika 

sehingga diperoleh jadwal otomatis untuk pasangan mata pelajaran, 

waktu, ruang dan pengajar (guru) secara keseluruhan. 

 

1.5 Metedologi 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam proyek akhir ini meliputi: 

a) Studi Literatur 

Materi studi literatur 

1. Algoritma Genetika khususnya dalam kasus penjadwalan 

yang bersangkutan, serta algoritma optimasi lainnya. 

2. Teknik pemrograman dengan bahasa java. 

3. Aplikasi database menggunakan My SQL. 
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b) Pengumpulan Data 

1. Sumber data diperoleh dari SMA WIDYA GAMA 

MALANG 

2. Data berupa segala yang dibutuhkan dalam membangun 

aplikasi, khususnya data yang diinputkan ke dalam sistem. 

3. Mempelajari sistem penjadwalan kegiatan KBM (kegiatan 

belajar mengajar) yang selama ini dilaksanakan di tempat 

studi kasus. 

c) Perancangan Aplikasi 

Perancangan aplikasi meliputi pembuatan flowchart proses-proses 

utama pembuatan aplikasi, desain database dan antarmuka 

aplikasi. Aplikasi ini menggunakan metode Algoritma Genetika 

pada sistem penjadwalannya. 

d) Pembuatan Aplikasi 

Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java dan 

penyimpanan databasenya menggunakan My SQL. Dalam 

pembuatan aplikasi ini meliputi : 

1. penentuan populasi awal yang dilakukan secara random 

sehingga didapatkan solusi awal. 

2. Pengevaluasi fitness untuk mengevaluasi setiap populasi 

dengan menghitung nilai fitness setiap kromosom. 

3. Proses seleksi untuk menentukan individu-individu mana 

saja yang akan dipilih untuk dilakukan crossover. 

4. Proses crossover untuk menambah keanekaragaman string 

dalam satu populasi. 

5.  Mutasi merupakan proses mengubah nilai dari satu atau 

beberapa gen dalam suatu kromosom. 

e) Pengujian Aplikasi 

Melakukan uji coba terhadap aplikasi yang dibuat untuk 

memastikan bahwa sistem yang telah dibuat sudah benar, sesuai 

dengan data yang telah didapatkan untuk penerapan jadwal 



5 

 

mengajar guru SMA WIDYA GAMA MALANG dan tidak ada 

kesalahan-kesalahan yang terkandung didalamnya.  

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan proyek  akhir yang disusun ini akan dibahas pada 

bab-bab yang akan diuraikan di bawah ini : 

BAB I  Berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari: 

� Latar Belakang 

� Rumusan masalah 

� Batasan Masalah 

� Tujuan 

� Metodologi 

� Sistematika Pembahasan 

BAB II   Berisi tentang teori-teori penunjang yang terdiri dari: 

� Algoritma Genetika 

� Penjadwalan 

� Tentang Java 

BAB III Berisi tentang perencanaan dan pembuatan sistem yang meliputi 

pembuatan database,dan algoritma program yang akan digunakan. 

BAB IV Berisi tentang analisa dari sistem,metode dan program yang telah 

dibuat, kemudian dibandingkan dengan perencanaan awal serta 

teori-teori dari proyek akhir tentang kelebihan dan kekurangannya. 

BAB V Berisi kesimpulan dan saran serta pengembangan proyek akhir, 

jika dimungkinkan untuk masa yang akan datang. 

 


