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BAB II  

LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai landasan teori yang mendasari pembuatan 

sistem penjadwalan shift kerja menggunakan algoritma genetika. Landasan teori 

mengenai penelitian terkait, pegawai, penjadwalan, algortitma Genetik, Php, MySQL, 

serta CodeIgniter dan dasar teori membahas teori yang menjadi dasar untuk poses 

penyusunan dan perancangan  penelitian.  

2.1 Penelitian Terkait 

a. Implementasi Algoritma Genetika Untuk Penjadwalan Customer Service

(Studi Kasus : Biro Perjalanan Kangoroo)

Pada penelitian penjadwalan di biro perjalanan ini menggunakan algoritma

Genetika ini mengambil studi kasus di biro perjalanan kangoroo di Kalimantan. Pada 

penelitian ini penulis menggunakan algoritma Genetika dalam penyelesaian masalah, 

dimana dalam penerapannya harus memperhatikan aturan-aturan yang sudah 

ditetapkan sehingga tidak terjadinya benturan pada proses penjadwalan Customer 

Service [3].  

b. Analisis Dan Implementasi Penjadwalan Dengan Menggunakan

Pengembangan Model Crossover Dalam Algoritma Genetika

Dalam optimasi penjadwalan yang diterapkan dapat menggunakan berbagai

metode. Pada penelitian yang dilakukan oleh Made Darma Yunarta dalam analisis dan 

implementasi penjadwalan penulis menggunkan model Crossover yang dimana 

Crossover merupakan bagian dari tahapan yang ada pada algoritma Genetika. Pada 

model Crossover kromosom dari penjadwalan yang telah didapat akan diacak dan 

ditukarkan dengan kromosom yang lain.Dalam penerapannya terdapat 2 metode 

pengembangan dari model Crossover, yang dimana tahap pertma memotong gen yang 

mengalami kerusakan dan tahap kedua dengan melakukan random gen yang dipilih 
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untuk dipotong. Dengan memotong gen pada gen yang mengalami kerusakan 

mempunyai nilai akhir yang lebih baik dari pada merandom gen yang akan dipotong 

[4]. 

 

c. Optimasi Penjadwalan Moving Class Menggunakan Algoritma Genetika 

(Studi Kasus : SMA Negri 1 Turatea) 

Penelitian terkait selanjutnya yaitu optimasi penjadwalan Moving Class dengan 

algoritma Genetika pada Sekolah Menengah Atas Negri 1 Turatea. Pada penelitian ini 

berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu peneliti ini mencari nilai fitness tertinggi 

dalam mendapatkan hasil penjadwalan yang optimal. Dalam mendapatkan nilai fitness 

yang tertinggi, penelitian ini melakukan pengujian terhadap jumlah populasi, 

Crossover rate, Mutation rate, dan generasi. Didapatkan Kombinasi yang sesuai dan 

menghasilkan nilai fitness yang tinggi atau terbaik yaitu dengan jumlah populasi 100, 

Crossover rate 0,4, Mutation rate 0,4, dan jumlah generasi 80. Dengan hasil yang di 

dapat pada penelitian ini algoritma Genetika mampu menghasilkan solusi penjadwalan 

yang optimal [5]. 

2.2  Pegawai 

Pegawai adalah seseorang yang bekerja pada kesatuan organisasi, badan usaha 

baik pemerintah maupun swasta, baik sebagai pegawai tetap ataupun tidak tetap, yang 

diberikan imbalan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan yang ditetapkan oleh pemberi kerja 

dan semua dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. 

2.3 Penjadwalan 

Penjadwalan merupakan rencana kegiatan untuk pembagian waktu yang 

dimana berisi tentang jadwal untuk melakukan kegiatan yang sudah direncanakan, 

yang berupa tabel. Jadwal sangat diperlukan ketika ada beberapa pekerjaan yang harus 

dikerjaan pada waktu tertentu. Pembuatan jadwal yang baik akan memberikan 

efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya manusia yang ada, sehingga jadwal 

termasuk bagian penting dalam perencanaan pengendalian di dalam perusahaan. 
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2.4  Algoritma Genetika 

Algoritma genetika merupakan algoritma berdasarkan mekanisme natural yaitu 

berdasarkan genetic dan seleksi alam. Algoritma genetika merupakan algoritma 

optimasi yang dapat mengatasi masalah dalam pencarian solusi terbaik dengan 

memiliki parameter seperti generasi, populasi, seleksi, crossover, dan mutasi[6]. 

Dalam penerapan Algoritma Genetika pada sistem penjadwalan  Terdapat 

beberapa Tahap-tahap yang harus dilakukan, yaitu: 

1. Gen 

Gen merupakan sebuah nilai yang menyatakan satuan dasar yang membentuk suatu 

arti tertentu dalam satu kesatuan gen yang dinamakan kromosom. Dalam algoritma 

genetika, gen ini bisa berupa nilai biner, float, integer maupun karakter, atau 

kombinatorial. 

2. Kromosoma 

Kromosom atau Individu merupakan kombinasi dari gen yang nantinya 

mempunyai nilai atau dapat diartikan sebagai solusi dari permasalahan yang 

dibahas. 

3. Populasi 

Populasi merupakan kumpulan individu yang dimana akan diproses secara bersama 

dalam satu proses evolusi. 

4. Fitness 

fitness adalah nilai yang menandakan baik atau tidaknya suatu solusi (Individu). 

Fitness dijadikan pegangan untuk medapatkan nilai optimal pada algoritma 

genetika. Fungsi fitness yaitu merupakan alat ukur yang digunakan untuk 

mengevaluasi individu-individu pada setiap generasi [7].  

5. Seleksia 

Tahap seleksi merupakan proses dalam memilih individu secara random untuk 

dilakukan proses crossover serta mutasi. Proses seleksi dipakai untuk memperoleh 

induk yang terbaik karena induk yang terbaik menghasilkan keturunan yang baik. 

Keturunan yang baik diketahui dengan nilai fitness yang tinggi. Terdapat beberapa 

metode seleksi pada induk, yaitu: 
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a. Rank-based Fitness Assigment 

Seleksi rank-based yaitu seleksi dengan mengurutkan nilai fitness yang 

dihasilkan oleh setiap individu.[8].  

b. Roulette wheel selection 

Roulette adalah seleksi yang sederhana yang dimana individu ditetapkan 

dalam segmen secara berurutan sampai setiap individu memiliki nilai yang 

sama dengan fitness-nya. 

c. Stochastic Universal Sampling 

Stochastic universal sampling hamper sama dengan metode seleksi roulette 

wheel yang dimana satu individu diletakkan dalam segmen segaris sehingga 

memiliki nilai fitness yang sama perbedaannya pada stochastic 

ditambahkan pointer pada setiap individu yang ingin diseleksi. 

d. Truncation Selection 

Seleksi truncation merupakan seleksi buatan yang digunakan untuk 

populasi yang sangat besar, individu yang diperoleh diurutkan sesuai nilai 

fitness. Seleksi sebagai indukan dilakukan pada nilai fitness terbaik. 

e. Tournament Selection 

Tournament selection merupakan metode seleksi yang dimana nilai tour 

ditentukan untuk niai pada individu yang dipilih secara random. Individu 

yang akan mengalami seleksi hanya individu dengan nilai terbaik. Seleksi 

tournament ini memberikan kesempatan untuk semua individu yang sudah 

terpilih agar mempertahankan keragamannya [9]. 

6. Crossover 

Crossover adalah proses di dalam algoritma genetika yang dimana poses yang 

terjadi yaitu dengan menyilangkan gen dari satu individu dengan gen yang ada pada 

individu yang berbeda dengan tujuan menghasilkan individu baru yang sesuai dengan 

indukan.  
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7. Mutation 

Proses Mutation pada algoritma genetika berfungsi untuk mengganti gen yang ada 

pada satu individu  dengan gen yang ada pada individu lain dengan diharapkan 

menghasilkan individu baru yang lebih baik. 

2.5  MySQL 

MySQL merupakan sebuah software open source yang digunakan untuk 

mengolah database secara cepat dan mampu menyimpan dalam kapasitas yang besar 

serta memungkinkan banyak user dapat mengakses. Menurut Nuraini Eka, MySQL 

adalah database server yang pemrosesan data dilakukan pada server dan Client hanya 

dapat melakukan permintaan dan pengiriman data [10].  

2.6  PHP Script 

PHP digunakan dalam pengembangan Web yang dimana pengaplikasiannya 

dimasukkan dalam dokumen HTML. PHP dalam penerapan di dalam Web menjadikan 

situs Web menjadi dinamis danm mudah dalam hal perbaikan serta lebih efisien dalam 

penerapannya. 

Banyak keunggulan yang didapatkan dalam penggunaan PHP karena mampu 

mengelola gambar, movie dalam bentuk flash dan juga file dalam berbagai format 

dalam keluarannya. Salah satu keistimewaan dari PHP yaitu didukung oleh banyak 

database [10]. 

2.7  Framework Code Igniter (CI) 

Framework  adalah fungsi atau clas yang dikumpukan dengan maksut untuk 

memudahkan programmer dalam menyelesaikan tujuan dengan cepat tanpa membuat 

suatu fungsi ataupun class mulai dari semula.   

CodeIgniter adalah sebuah aplikasi yang berupa framework yang dibuat dengan 

Bahasa pemrograman PHP dengan tujuan memudahkan programmer web dalam proses 

pembuatan dan pengembangan, dengan waktu yang cepat.  

Kerangka utama  framework yang ada selama ini adalah berbasis OOP dan 

berarsitektur MVC (Model, View, Controller). 
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a. Modelq 

Model merupakan kerangka framework yang Berhubungan secara langsung 

dengan database dalam pengelolaan data seperti (insert, update, delete dan 

search).  

b. Viewz 

View bertugas sebagai tempat untuk melakukan aktifitas yang terhubung dengan 

tampilan. Template HTML sering digunakan dalam pembuatan view yang 

dimana bagian ini diatur melalui controller dan tidak berhubungan secara 

langsung terhadap model. 

c. Controller 

Controller memiliki tugas yang penting dalam kerangka framework yang dimana 

bertugas sebagai jembatan penghubung antara model dan view. Request data 

yang diterima akan dihubungkan untuk dilakukan pemrosesan oleh aplikasi dan 

ditampilkan kembali dalam bentuk yang menarik oleh view. 

2.8  XAMPP Server 

XAMPP adalah web server Apache yang dimana di dalamnya terdapat MySQL 

yang berfungsi sebagai database. XAMPP dalam kegunaannya didukung Bahasa 

pemrograman PHP, dan juga kompatibel dengan dua operating sistem yaitu Linux dan 

Windows. XAMPP sendiri terdiri dari 3 komponen utama yaitu Apache, MySQL, 

PHP,dan PHPMyAdmin, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


