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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Surat Kabar adalah suatu alat yang digunakan sebagai perantara untuk 

menginformasikan suatu hal atau masalah kepada masyarakat dalam bentuk cetak 

Banyak informasi yang diberikan salah satunya adalah iklan. Iklan (bahasa 

Inggris: Classified advertising adalah salah satu cara promosi barang dan jasa 

yang umumnya ditemukan di koran. Cara ini merupakan pengembangan dari 

promosi iklan yang mengutamakan daya tarik dengan gambar dan dengan 

informasi yang lebih lengkap dan terperinci dalam bentuk teks. Tidak hanya yang 

berupa tulisan tetapi juga yang berupa gambar yang biasa disebut iklan display, 

Ukuran iklan pun berbeda-beda mulai dari yang berupa baris hingga kolom besar. 

Secara umum jenis-jenis yang terkait penempatan iklan dibagi menjadi empat 

yaitu klasifikasi iklan yang bersisi pengelompokkan iklan berdasarkan jenis iklan 

yang akan dimuat, kemudian iklan merupakan iklan yang berupa text dan 

biasanya hanya terdiri dari dua baris hingga lebih, iklan gambar merupakan iklan 

yang menampilakan gambar produk yang lebarnya hanya satu kolom sedangkan 

iklan display adalah iklan bergambar yang lebarnya lebih dari satu kolom.Dalam 

suatu perusahaan surat kabar salah satu pendapatannya diperoleh dari pemasangan 

iklan.  

Dalam penyusunan iklan oleh designer terkadang tidak memperhatikan tata 

letak, penyusunan iklan di susun oleh designer secara urut berdasarkan order 

masuk, sehingga terkadang hasil layout mendapatkan harga yang berbeda-beda. 

Untuk itu dibutuhkan suatu pengaturan penempatan iklan agar dapat 

menggunakan halaman surat kabar seefisien mungkin guna memaksimalkan 

pendapatan. 

Banyak algoritma yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut salah satunya adalah algoritma genetika di mana algoritma genetika 

merupakan algoritma optimasi yang cara kerjanya meniru mekanisme seleksi alam 

yang membedakan pada penelitian sebelumnya adalah aplikasi yang akan di buat 

berbasis web fungsinya adalah agar aplikasi dapat di gunakan oleh pengguna 
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umum, tanpa harus mendownload, sedangkan untuk perbedaan data pada 

penelitian sebelumnya adalah data iklan baris saja sedangkan pada system yang 

akan di bangun adalah penggunaan data iklan adalah data iklan baris, iklan display 

dan iklan gambar. 

Genetika merupakan algoritma pengembangan dari algoritma genetika yang 

prinsip dan filosofinya sama seperti genetika yang meniru perilaku alam. Genetika 

memiliki solusi optimal global yang multidimensional dengan probabilistik yang 

lebih baik, lebih efektif, handal dan performansinya kuat. Selain itu genetika 

memiliki strategi optimasi sederhana untuk proses optimasi yang cepat dengan 

iterasi yang sedikit untuk menemukan optimal global solution. Oleh karena itu 

sesuai dengan kondisi di atas maka tujuan dari tugas akhir ini adalah merancang 

dan membuat system penempatan iklan pada surat kabar agar mendapatkan 

keuntungan yang maksimal dari halaman surat kabar seefisien mungkin. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, diperoleh beberapa rumusan 

masalah yang akan dipecahkan. Diantaranya: 

a. Bagaimana implementasi algoritma genetika untuk penempatan iklan pada 

surat kabar? 

b. Apakah algoritma genetika mampu memberikan solusi yang optimal terhadap 

penempatan iklan pada surat kabar? 

c. Bagaimana kinerja atau performa dari aplikasi implementasi algoritma genetika 

genetika untuk penempatan iklan pada surat kabardalam menangani permintaan 

dari pengguna? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Permasalahan yang akan diselesaikan implementasi algoritma genetika untuk 

penempatan iklan pada surat kabar ini ditekankan pada pemanfaatan kolom surat 

kabar seefisien mungkin dan memaksimalkan pendapatan. Data yang digunakan 

dalam tugas akhir ini bersifat simulasi. 
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Parameter-parameter yang terdapat dalam implementasi algoritma genetika 

untuk penempatan iklan pada surat kabar adalah sebagai berikut: 

a. Iklan terdapat pada 1 halaman dengan ukuran 7 kolom dan 200 baris. 

b. Untuk iklan baris, minimal 2 baris.  

c. Untuk iklan gambar hanya ditempatkan di satu kolom.  

d. Untuk iklan display, gambar ditempatkan lebih dari satu kolom.  

e. Untuk klasifikasi iklan menggunakan baris. Klasifikasi iklan terdiri dari iklan 

otomotif, iklan property, iklan elektronik dan jasa. 

f. Aplikasi ini menggunkan bahasa PHP. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang belakang masalah dan rumusan masalah di atas, 

maka tujuan tugas akhir ini mengimplementasikan algoritma genetika untuk 

menyelesaikan permasalahan penempatan iklan pada surat kabar. Selain itu bagar 

diperoleh solusi optimal berdasarkan pendapatan dan pemanfaatan halaman surat 

kabar seefisien mungkin. 

 

1.5 Metodologi 

Dalam pengerjaan penilitian ini, akan digunakan pendekatan analysis, yang 

dapat dikelompokkan sebagai berikut. 

 

1.5.1 Studi Pustaka dan Pengumpulan Data 

Mengumpulkan dan mempelajari berbagai literatur, artikel maupun jurnal-

jurnal penelitian yang berhubungan dengan algoritma Genetika yang merupakan 

metode yang mengoptimalkan masalah dengan mencoba mengembangkan solusi 

kandidat yang berkaitan dengan ukuran kualitas tertentu. Metode tersebut biasa 

dikenal sebagai metaheuristics kerena mereka membuat beberapa asumsi atau 

tidak tentang masalah. 

Algoritma Genetika memiliki beberapa tahapan : 

a. Inisialisasi 

Pada tahap ini dilakukan penentuan parameter yang mendukung proses 

optimasi. 
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b. Mutasi 

Pembentukan factor mutandilakukan dengan mengkombinasikan dengan 3 

vektor yang dipilih secara acak dari populasi yang telah ada dengan factor 

skala pembeda. 

c. Crossover 

Tahap ini merupakan tahap yang dikenal dengan istilah kawin silang yaitu 

menggabungkan vector dari populasi parents dengan vector mutan. 

d. Selection 

Tahap ini membandingkannilai fungsi objektif dari populasi parents dengan 

populasi turunan. Populasi turunan yang dihasilkan dari crossover kemudian 

dimasukkan kedalam fungsi objectif yang telah dibentuk, apabila nilainya lebih 

tinggidibanding nilai parents maka populasi baru akan menggantikan parents. 

Hasil dari seleksi ini akan akan disimpan sebagai nilai baru untuk iterasi 

berikutnya. 

 

1.5.2 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 genetika untuk penempatan iklan pada surat kabar. 

b. Perancangan data 

Pada tahap ini dilakukan perancangan data yang merupakan komponen yang 

akan diolah dalam proses pembuatan aplikasi. Data ini bersifat data simulasi. 

Terdiri dari jenis iklan, jumlah iklan dalam 1 halaman surat kabar. 

c. Perancangan proses 

Pada tahap ini dilakukan analisis dan perancangan implementasi algoritma 

genetika untuk penempatan iklan pada surat kabar. Diawali proses penggunaan 

algoritma genetika dan diakhiri proses pembuatan aplikasi. 

d. Perancangan antarmuka 

Pada tahap ini dilakukan perancangan antarmuka untuk memudahkan 

pengoperasian aplikasi atau perangkat lunak pada system yang dibangun.  
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1.5.3 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, basis data yang 

digunakan adalah MySQL. 

 

1.5.4 Deployment dan Uji Coba Aplikasi 

Hasil implementasi program yang telah dikembangkan akan di uji cobakan 

pada data yang telah dimasukkan sebelumnya. Ada 2 scenario ujicoba yang akan 

dilakukan, yaitu: 

a. Scenario uji coba output algoritma genetika dari suatu kasus 

b. Scenario jumlah populasi dan generasi terhadap nilai objectif  yang dihasilkan. 

 

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 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Menjelaskan mengenai cara kerja beserta analisis perencanaan sistem 

sesuai dengan teori-teori dasar yang ada. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Berisi tentang pembuatan program, pengoperasian serta pengujian 

sistem Penempatan iklan baris pada surat kabar agar dapat 
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meningkatkan pendapatan dan memanfaatkan halaman surat kabar 

seefisien mungkin, sesuai dengan latar belakang yang diajukan 

menggunakan algoritma Genetika.  

 

BAB V    KESIMPULAN DAN PENUTUP 

Bab kesimpulan dan penutup berisi ringkasan penelitian dan saran 

pengembangan yang didapat setelah mampu mengimplementasikan 

sistem dan diakurasikan dengan pengujian untuk memeroleh informasi 

secara kuantitatif. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta 

kemungkinan pengembangan untuk masa mendatang. 


