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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

3.1 Analisis Masalah 

Pada tugas akhir ini akan dibuat aplikasi penyusunan iklan baris secara 

otomatis menggunakan algoritma genetika. Sistem ini akan 

mengimplementasikan algoritma genetika yang akan digunakan sebagai mesin 

analisa dalam menyusun layout iklan baris yang optimal. Untuk optimalisasi 

penempatan iklan baris, ada beberapa hal yang menjadi acuan antara lain: 

a. Ukuran dan jenis iklan

Setiap iklan memiliki ukuran yang berbeda yang akan ditempatkan di setiap 

kategori menurut jenis produk yang ditawarkan dan jenis iklan sendiri dibagi 

menjadi empat istilah yaitu yaitu klasifikasi iklan, iklan baris, iklan gambar 

(kolom) dan iklan display, di mana Iklan baris hanya membutuhkan beberapa 

baris sedangkan untuk iklan kolom membutuhkan banyak baris dan lebar hanya 

satu kolom. Untuk klasifikasi iklan memerlukan 2 baris dan akan mengurangi 

banyak baris yang tersedia sedangkan iklan display yang memakai lebih dari 

satu kolom akan di coba apakah memungkinkan menempatkannya melebar ke 

arah kiri ke arah kiri terlebih dahulu sebelum ditempatkan melebar kearah 

kanan 

b. Banyaknya jumlah iklan yang masuk

Jumlah iklan yang masuk pada redaksi suatu perusahaan surat kabar akan

berbeda-beda di setiap harinya.

c. Keuntungan dari setiap iklan yang akan dimuat pada surat kabar

Harga dari setiap iklan berbeda-beda sesuai dengan ukuran dari iklan tersebut

maka penempatan iklan baris yang tepat akan memberikan keuntungan yang

maksimal.

3.2 Analisis Sistem 

Sebelum pembuatan sistem, maka data-data yang dianggap sebagai parameter 

akan dikumpulkan terlebih dahulu. Data-data yang merupakan parameter antara 

lain ukuran dan jenis iklan, jumlah iklan yang masuk, luas halaman serta 
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keuntungan. Setelah pengumpulan data akan dilanjutkan dengan pembuatan 

sistem yang mengimplementasikan algoritma genetika, yaitu iklan mana saja yang 

akan ditampilkan pada surat kabar. 

 

3.3 Analisis Alur Proses 

Perancangan alur proses merupakan suatu alur di mana suatu sistem dapat 

ditentukan bagaimana cara penyelesaiannya. Dalam tahap ini terdapat pula 

konfigurasi komponen perangkat lunak yang sesuai dengan rancang bangun yang 

telah ditentukan pada akhir analisis sistem. Perancangan sistem terdiri dari 

flowchart perangkat lunak, flowchart algoritma genetika, peta hash dan skenario, 

CDM, PDM. Rancangannya antara lain seperti dibawah ini. 

Start

Input Iklan

Simpan Iklan

Daftar Iklan

Inisialisasi iklan

Mutasi

Crossover

Seleksi

Layout 

Optimal

Start

 

Gambar 3.1 Flowchart Perangkat lunak 

Pada flowchart di atas dapat digambarkan bagaimana proses dari 

penggunaan aplikasi yang akan menampilakan menu utama. Setelah menu utama 

user dapat menggunakan aplikasi dengan mengisi data-data yang dibutuhkan 

sesuai parameter yang telah ditentukan. Pada aplikasi, pengguna dapat mengubah 

parameter-parameter pada algoritma genetika. Dari hasil inputan, akan diproses 

dan akan didapatkan penempatan iklan baris pada surat kabar. 

 

3.4 Perhitungan Algoritma Genetika 

Hal pertama yang kita harus dipertimbangkan saat kita berurusan dengan 

algoritma genetika adalah bagaimana untuk merepresentasikan solusi 
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sedemikian rupa bahwa solusi tersebut layak untuk operasi genetik seperti 

crossover dan mutasi, bagaimana menentukan seberapa baik solusi bisa 

digunakan. Untuk itu kita harus dapat menghitung nilai fitness dari solusi 

tersebut. 

 

3.4.1 Representasi Kromosom 

Pembuatan representasi kromosom untuk Penyusunan Iklan, diperlukan 

baris dan kolom. Pada kasus disini digunakan istilah baris dan kolom adalah 

satu iklan. Diasumsikan bahwa  satu lembar iklan terdiri dari 7 kolom dan 200 

baris. Ilustrasi representasi kromosom dapat dilihat pada Gambar 3.2 

 Representasi kromosom pada penelitian ini menggunakan std::vector 

dengan ukuran 7*200*1 Lembar. Slot waktu yang digunakan adalah std::list 

karena selama ekseskusi algoritma, dimungkinkan beberapa baris dan kolom 

yang berlebihan. Ada peta hash tambahan yang digunakan untuk mendapatkan 

slot iklan pertama (posisinya di vektor) dari objek kolom. Setiap iklan memiliki 

entri terpisah dalam vektor, tapi hanya ada satu entri per iklan di peta hash.  

Penentuan populasi awal adalah proses membangkitkan sejumlah kromosom 

secara acak (random). Kromosom menyatakan salah satu alternatif solusi yang 

dimungkinkan. Kromosom dapat dikatakan sama dengan individu. Ukuran 

populasi tergantung pada masalah yang akan diselesaikan. Setelah ukuran 

populasi ditentukan, langkah selanjutnya adalah membangkitkan populasi awal 

dengan cara melakukan inisialisasi solusi yang dimungkinkan kedalam 

sejumlah kromosom. Panjang satu kromosom ditentukan berdasarkan 

permasalahan yang diteliti. 

 

Gambar 3.2 Representasi Kromosom Optimasi  
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Selanjutnya, komrosom menampung nilai-nilai dan parameter fitnes-nya 

yang akan digunakan dalam operasi genetik. Nilai fitness ditampung di sini 

melalui Pseudo Code adalah sebagai berikut: 

Pseudo Code Kromosom 

function Fitness (Kromosom[i]) integer 

{menghitung nilai fitness dari masing-masing kromosom} 

Deklarasi 

Jum : integer j : integer 

Kromosom[][] : array of integer of integer Algoritma 

 Jum A,Kromosom[i][1]) for 2 to 4 do 

Jum sum + baris(Kromosom[i][j-1],Kromosom[i][j]) endfor 

 Jum sum + baris (Kromosom[i][4],A) 

   Jum 

Gambar 3.3 Pseudo Code Kromosom 

 

3.4.2 Penentuan Fungsi Fitness  

Suatu individu dievaluasi berdasarkan suatu fungsi tertentu sebagai 

ukuran performansinya. Didalam evolusi alam, individu yang bernilai fitness 

tinggi yang akan bertahan hidup. Sedangkan individu yang bernilai fitness 

rendah akan mati. Fungsi yang digunakan untuk mengukur nilai kecocokan 

atau derajat optimalitas suatu kromosom disebut dengan fitness function 

(Sam’ani, 2012). Nilai yang dihasilkan dari fungsi tersebut menandakan seberapa 

optimal solusi yang diperoleh, sehingga dalam kasus Penyusunan Iklan 

semakin besar jumlah yang dihasilkan maka solusi yang dihasilkan akan 

semakin baik.  

Misal dari nilai target harga didapat iklan sebagai berikut: 

NO 

IKLAN 
GENERASI NILAI TARGET F 

1 1 1215000 1300000 0.934615 

Gambar 3.4 contoh nilai fitnes 
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Fitnes (F) = Nilai Hasil Random / Target iklan Random 

=  1215000/1300000 

=  0.934615 

Karena Nilai Fitnes di atas nilai konstanta inputan parameter yaitu 0.9 > dari 

0.7 maka tidak akan di lakukan mutasi apabila nilai F di bawah konstanta 

parameter nilai F maka akan dilakukan mutasi yaitu dengan cara mengacak 

kembali nilai random yang memiliki kelemahan pada gennya. 

 

3.4.3 Crossover  

Suatu operasi crossover yang menggabungkan data dalam peta hash dari 

dua orang tua, dan kemudian menciptakan vektor slot sesuai dengan isi peta hash 

baru. Operasi crossover kemudian akan memisahakan peta dari kedua orang tua 

menjadi dua bagian secara acak. Jumlah bagian didefinisikan dengan jumlah 

titik crossover (ditambah satu) parameter kromosom. Kemudian, secara 

bergantian salinan bagian tersebut membentuk orang tua untuk kromosom baru, 

dan membentuk vektor slot baru. Dengan kata lain, crossover merupakan suatu 

proses pertukaran nilai gen pada posisi gen yang sama dari kedua orang tua 

(induk). Penukaran gen tersebut juga harus dilakukan pengecekan apakah 

individu baru yang terbentuk sesuai dengan aturan yang berlaku. Operasi ini pada 

penyusunan iklan dapat di lihat pada ilustrasi berikut ini. 

 

Gambar 3.5 Representasi Operasi Crossover 
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Pseudo Code Operasi Crossover 

procedure Crossover (input populasi: integer, ρc: real) 

{melakukan pemilihan induk pada proses cross over} 

Deklarasi 

k : integer 

R[] : array of integer 

function random (input a-b : integer) integer 

{menghasilkan bilangan random bilangan a hingga b} 

Algoritma k= 0 

While k <= populasi do 

R[k] random(0-1) if 

R[k] < ρc then 

pilih Kromosom[k][] sebagai induk endif 

k k+1 endwhile 

Gambar 3.6 Pseudo Code Operasi Crossover 

 

3.4.4 Mutasi Kromosom 

Proses mutasi ini adalah suatu proses eksploitasi terhadap kemungkinan-

kemungkinan modifikasi pada penyusunan iklan yang telah ada. Perubahan 

posisi beberapa iklan ini (mutasi) dapat membuat solusi duplikasi ini menjadi 

memiliki nilai fitness yang lebih rendah maupun lebih tinggi. Mutasi dapat 

dilakukan dengan dua cara, yaitu cara random dan cara swap atau penukaran. 

Mutasi cara pertama adalah dengan menentukan dua gen yang akan dimutasi. 

Setelah itu nilai kedua gen tersebut dirandom ulang untuk mendapatkan nilai 

yang baru. Pada cara kedua adalah dengan menukar langsung nilai dari gen. 

Pemilihan cara mutasi dilakukan secara random. 

Pseuodo Code Mutasi 

function JumlahMutasi(input JumGen, 

JumlahKromosom: integer, ρm: real) integer 

{menghitung jumlah proses mutasi} Deklarasi 
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TotalGen : integer JumMutasi : integer 

Algoritma 

TotalGen JumGen * JumlahKromosom 

ρm 0.2 

JumMutasi 0.2*TotalGen 

JumMutasi 

Gambar 3.7  Pseuodo Code Mutasi 

 

3.4.5 Pembagian Baris 

Pembagian Baris dilakukan setelah iklan yang diujikan menempati slot 

kolom yang tersedia. Pada tahap ini dilakukan pembagian alokasi Baris sekaligus 

dilakukan pengecekan jumlah iklan yang termuat. Apabila jumlah iklan sesuai 

dengan kapasitas, maka pengecekan selanjutnya adalah penggunaan Baris 

tersebut. Baris yang sudah digunakan iklan yang lain pada kolom yang sama akan 

mempunyai nilai 1 dan jika belum nilainya 0. 

3.4.6 Kondisi Selesai 

Terdapat dua kondisi selesai yang dapat menghentikan proses algoritma 

genetika pada pemrograman ini, yaitu: 

a. Jika setelah beberapa  generasi  berturut-turut  nilai fitnes terbaik  dari  

populasi  tidak mengalami perubahan kembali. 

b. Jika jumlah generasi atau iterasi maksimum telah tercapai. 

 

3.5 Perancangan Sistem 

Pada tahap perancangan sistem yang dibuat,ada beberapa bagian lainnya 

seperti perancangan database dari sistem serta perancangan dari antar muka yang 

akan dibuat. 

3.5.1 Perancangan Database 

Untuk perancangan database ada beberapa tabel yang saling terhubung 

untuk menyediakan data yang dibutuhkan oleh sistem. Pada gambar berikut 
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adalah relasi tabel yang dibutuhkan oleh sistem, terdiri dari 7 tabel antara lain 

admin, harga, iklan, populasi, generasi, klasifikasi dan jenis. 

 

3.5.1.1 Perancangan Conceptual data model (CDM) 

Diagram konseptual dibawah ini akan menggambarkan relasi antara tabel, 

yaitu tabel iklan yang terhubung terhadapa tabel-tabel lainnya seperti tabel harga, 

populais, klasifikasi dan jenis, berikut adalah gambar diagram tersebut: 

generasi populasi

populasi iklan

harga iklan populasi

harga iklan

klafikasi iklan populasi

jenis iklan populasi

jenis iklan

klasifikasi iklan

admin

username

password

nama

telp

email

tgl_login

<pi> Variable characters (50)

Variable characters (50)

Variable characters (50)

Number (15)

Variable characters (40)

Date

<M>

Identifier_1 <pi>

Populasi

id_iklan

no_hasil

id_harga

jenis

klasifikasi

ukuranbaris

ukurankolom

idgenerasi

Integer

Integer

Integer

Variable characters (40)

Integer

Float

Float

Integer

generasi

id_genrasi

tot_biaya

cr

sf

<pi> Integer

Float

Float

Float

<M>

Identifier_1 <pi>

harga

id_harga

jenis_iklan

harga

Integer

Integer

Float

iklan

id_iklan

no_hasil

id_harga

jenis

klasfikasi

ukuranbaris

ukurankolom

Integer

Integer

Integer

Variable characters (40)

Integer

Float

Float

<M>

klasifikasi

id_klasifikasi

nama_klasifikasi

<pi> Integer

Variable characters (30)

<M>

Identifier_1 <pi>

jenis

id_jenis

jenis

<pi> Integer

Variable characters (40)

<M>

Identifier_1 <pi>

 

Gambar 3.8 CDM Perangkat Lunak 

3.5.1.2 Perancangan Phisical data model (PDM) 

Diagram fisik data model merupakan hasil generate dari konseptual data 

mode yang berfungsi untuk menggambarkan database yang sesungguhnya: 

FK_POPULASI_GENERASI__GENERASI

FK_IKLAN_POPULASI__POPULASI

FK_HARGA_HARGA_IKL_POPULASI

FK_HARGA_HARGA_IKL_IKLAN

FK_KLASIFIK_KLAFIKASI_POPULASI

FK_JENIS_JENIS_IKL_POPULASI

FK_JENIS_JENIS_IKL_IKLAN

FK_KLASIFIK_KLASIFIKA_IKLAN

admin

username

password

nama

telp

email

tgl_login

varchar(50)

varchar(50)

varchar(50)

numeric(15)

varchar(40)

date

<pk>

Populasi

id_genrasi

id_iklan

no_hasil

id_harga

jenis

klasifikasi

ukuranbaris

ukurankolom

idgenerasi

integer

integer

integer

integer

varchar(40)

integer

float

float

integer

<fk>

generasi

id_genrasi

tot_biaya

cr

sf

integer

float

float

float

<pk>

harga

id_harga

jenis_iklan

harga

integer

integer

float

iklan

id_iklan

no_hasil

id_harga

jenis

klasfikasi

ukuranbaris

ukurankolom

integer

integer

integer

varchar(40)

integer

float

float

klasifikasi

id_klasifikasi

nama_klasifikasi

integer

varchar(30)

<pk>

jenis

id_jenis

jenis

integer

varchar(40)

<pk>

 

Gambar 3.9 PDM Perangkat Lunak 
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a. Tabel iklan 

Nama Tabel : Iklan 

Primary Key : Id_Iklan 

Foreign Key : No_hasil 

Fungsi  : Menyimpan data dan hasil dari perhitungan  

Tabel 3.1 Keterangan Tabel Iklan 

No Nama Fild Tipe Data Keterangan 

1 Id_iklan Integer Primary Key 

2 No_hasil Integer Foreign Key 

3 Id_harga Integer Not Null 

4 Jenis Varchar Not Null 

5 Klasifikasi Integer Not Null 

6 Ukuranbaris Float Not Null 

7 Ukurankolom Float Not Null 

 

b. Tabel Harga 

Nama Tabel : Harga 

Primary Key : Id_harga 

Fungsi  : Menyimpan data tentang harga dari iklan baris. 

 

Tabel 3.2 Keterangan Tabel Harga 

No Nama Fild Tipe Data Keterangan 

1 Id_harga Integer Primary Key 

2 Jenis_iklan Integer Not Null 

3 Harga Float Not Null 

 

c. Tabel Klasifikasi 

Nama Tabel : Klasifikasi 

Primary Key : Id_harga 

Fungsi  : Menyimpan data klasifikasi iklan 
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Tabel 3.3 Keterangan Tabel Klasifikasi 

No Nama Fild Tipe Data Keterangan 

1 Id_klasifikasi Integer Primary Key 

2 Nama_klasifikasi Varchar Not Null 

 

d. Tabel Generasi 

Nama Tabel : Generasi 

Primary Key : Id_generasi 

Fungsi : Menyimpan data hasil generasi 

Tabel 3.4 Keterangan Tabel Generasi 

No Nama Fild Tipe Data Keterangan 

1 Id_generasi Integer Primary Key 

2 Tot_biaya Float Not Null 

3 CR Float Not Null 

4 SF Float Not Null 

 

e. Tabel Jenis 

Nama Tabel : Jenis 

Primary Key : Id_jenis 

Fungsi : Menyimpan data tentang jenis iklan baris yang ditawarkan. 

 

Tabel 3.5 Keterangan Tabel Jenis 

No Nama Fild Tipe Data Keterangan 

1 Id_jenis Integer Primary Key 

2 Jenis Varchar Not Null 

 

f. Tabel Admin 

Nama Tabel : Admin 

Primary Key : Username 

Fungsi : Menyimpan data dari admin 
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Tabel 3.6 Keterangan Tabel Admin 

No Nama Fild Tipe Data Keterangan 

1 Username Varchar Primary Key 

2 Password Varchar Not Null 

3 Nama Varchar Not Null 

4 Telp Numeric Not Null 

5 Email Varchar Not Null 

6 Tgl_login Date Not Null 

 

g. Tabel Populasi 

Nama Tabel : Populasi 

Fungsi : Menyimpan data hasil populasi 

Tabel 3.7 Keterangan Tabel Populasi 

No Nama Fild Tipe Data Keterangan 

1 Id_iklan Integer Foreign Key 

2 No_hasil Integer Foreign Key 

3 Id_harga Integer Foreign Key 

4 Jenis  Varchar Not Null 

5 Klasifikasi Integer Not Null 

6 Ukuranbaris Float Not Null 

7 Ukurankolom Float Not Null 

8 Idgenerasi Integer Foreign Key 

 

3.5.2  Perancangan Antar Muka 

Antar muka atau interface merupakan media desain tampilan dari sistem di 

mana interface menjadi penghubung antara user dengan sistem agar user dapat 

mengetahui alur dari sistem yang dijalankan dan juga interface berperan sebagai 

penghubung dari form-form yang ada pada sistem. 
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3.5.2.1 Desain Login 

 

Gambar 3.10 Login Admin 

Pada form ini terdapat form login di mana user yang berperan sebagai admin 

harus menginputkan user beserta password agar bisa mengakses form selanjutnya. 

 

3.5.2.2 Desain Main Menu atau Home 

 

Gambar 3.11 Main Menu 

Form ini merupakan form menu utama di mana terdapat menu sesuai dengan tabel 

yang telah dibuat, yaitu home, iklan, harga, algoritma genetika, dan about. Pada 

form ini juga terdapat form untuk menginput iklan baru. 

Home | Iklan | Harga | Genetika | About 

Judul Logo 

Username 
Password 

Variasi 

Login 

Halaman web 

Home | Iklan | Harga | Optimasi Layout | About 

Judul Logo 

Username 
Password 

Variasi 

Login 

HOME 
Form Input Iklan 
 
No Order 
Harga 
Klasfikasi 
Ukuran Baris 
Ukuran Kolom 

Simpan 



25 

 

3.5.2.3 Desain Manajemen Iklan 

 

Gambar 3.12 Manajemen Iklan 

Form iklan merupakan antar muka dari tabel iklan di mana pada form ini admin 

dapat memasukkan data-data iklan yang akan dimuat dalam halaman surat kabar 

seperti id iklan, klasifikasi, nomor urut serta ukuran dari iklan tersebut. 

 

3.5.2.4 Desain Manajemen Harga 

 

Gambar 3.13 Manajemen Harga 

Form harga merupakan antar muka dari tabel harga di mana terdapat tabel dari 

harga iklan yang telah diinputkan dan admin dapat menambahkan harga iklan 

yang baru. 

 

 

 

Home | Iklan | Harga | Optimasi Layout | About 

Judul Logo 

Username 
Password 

Variasi 

Login 

IKLAN 
 
 
 

No Harga Klasfiikasi Baris Kolom  

1     Edit Del 
2     Edit Del 
3     Edit Del 
4     Edit Del 
5       

 

Tambah Iklan 

Home | Iklan | Harga | Optimasi Layout | 
About 

Judul Logo 

Username 
Password 

Variasi 

Login 

HARGA 
 
 
 

No Harga Klasfiikasi Baris Kolom  

1     Edit Del 
2     Edit Del 
3     Edit Del 
4     Edit Del 
5       

 

Tambah Harga  
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3.5.2.5 Desain Algoritma genetika 

 

Gambar 3.14 Proses Genetika 

Form Genetika merupakan antar muka dari proses perhitungan algoritma 

Genetika, di mana terdapat parameter max populasi, max generasi, Nilai Fitnes, 

Target. 

 

 

 

 

 

 

Home | Iklan | Harga | Optimasi Layout | About 

Judul Logo 

Username 
Password 

Variasi 

Login 

DIFFERENTIAL EVOLUTION 
Form Input Parameter Parameter 
Max Generasi 
Max Populasi 
Target 
Fitnes 
 
 
Iklan Baris 

No Harga Klasfiikasi Baris Kolom  

1     Edit Del 
2     Edit Del 
3     Edit Del 
4     Edit Del 
5       

 

Proses 


